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1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 10. august 2015.
 

Indstilling
At dagsordenen godkendes.
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Dagsordenen godkendt.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 
 

 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 1. juni 2015.
 

Indstilling
At referatet godkendes.
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Referatet godkendt.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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3. Spørgsmål vedr. § 141 - myndighedshandleplaner

Sagsfremstilling
Handicaprådsmedlem Susanne Jensen fremsender punkt til mødet:
 
”Spørgsmål vedr. § 141 myndighedshandleplan omkring borgere med 
senhjerneskader:
 
 
Jeg opfatter, at borgerne er helt på det rene med, at kommunen tilbyder at varetage 
opgaven med at skabe de bedste vilkår for den ramte. 
 
Jeg har efter bedste evne lyttet mig frem til, hvor der kunne være plads til 
forbedring, og ud fra det, stiller jeg følgende spørgsmål:
  
 
Skal en handleplan forstås som et redskab til at udarbejde en plejeplan og en 
pædagogisk plan efter, hvilke oplysninger skal den så indeholde?
 
Er det muligt at lave et skema, så borgeren konkret kan se hvilke oplysninger 
handleplanen indeholder.? (trosretning, politisk ståsted, kostvaner/behov etc.)
 
Hvor ajourføres sygdomsoplysninger vedr. den ramte, og hvor i systemet ligger de?
 
Kan der ligge sygejournaler, som kommunen ikke er bekendt med eksistensen af, 
hvis den ramte har været indlagt i flere kommuner gennem sygdomsforløbet?
 
Kan der være oplysninger, som førhen lå i amterne, og som ikke er nået frem til 
kommunerne?
 
 
Er meningen med handleplanen, at den skal beskrive borgerens behov og ønsker 
så tæt på at være dækkende, som den kan blive?”
 
 
 
Afdelingsleder Jens Peter Gam, Socialenheden vil give et kort oplæg på mødet.
 
 
 
 
 
 

Indstilling
Til drøftelse.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21916
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Orienteringen taget til efterretning. – materiale udsendes med referatet.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 
 

Bilag
Handleplan § 141 - Handicapudvalget 10. aug. 2015.pptx. (dok.nr.130460/15)
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4. Høringssag: Udbud Hjælpemiddeldepot - Ny tidsplan

Sagsfremstilling
På baggrund af budgetbemærkning vedr. konkurrenceudsættelse af 
hjælpemiddeldepotdriften er det besluttet, at hjælpemiddeldepotet skal sendes i 
udbud. Beslutningen er hæftet op på følgende budgetbemærkning:
 
”Hjælpemiddeldepot:
Budgetparterne er enige om, at driften af kommunens hjælpemiddeldepot skal 
konkurrenceudsættes, og at der i denne forbindelse gives valgfrihed i forhold til 
depotets fysiske placering i kommunen. I samme forbindelse skal der foretages en 
revurdering af eventuelle synergieffekter ved en ændret 
arbejdstilrettelæggelse/samarbejde mellem de enkelte enheder på området.”
 
Forberedelsen af udbuddet er allerede langt, og målet var, at opgaven skulle i 
udbud i 2015 med kontraktopstart ved leverandøren primo 2016.
Socialudvalget besluttede 4. marts 2015, at ”Kommunen skal have mulighed for at 
give bud på opgaven”.
 
Sideløbende med forberedelsen af udbuddet er en strukturændring på 
beredskabsområdet undervejs. Frederikshavn Kommunes beredskab overgår pr. 1. 
januar 2016 til det nye, nordjyske beredskab, som etableres i et § 60-selskab. 
Frederikshavn Kommunes beredskab driver hjælpemiddeldepotet i dag, og i 
henhold til kommunernes indbyrdes aftale overgår opgaven til det nye beredskab. 
Det er aftalt, at det nye beredskab driver serviceopgaver uændret i 2016 og 2017, 
men i forhold til hjælpemiddeldepotet tager Frederikshavn Kommune forbehold for 
udfaldet af udbudsprocessen. 
Det følger af intentionen i kommunernes indbyrdes aftale, at det må være det nye 
beredskab, der skal have mulighed for at give bud på opgaven, når Socialudvalgets 
beslutning skal indfries.
 
Det nye, nordjyske beredskab eksisterer først fra 1. januar 2016, og det foreslås 
derfor at ændre tidsplanen for udbud af hjælpemiddeldepotet således, at det nye 
beredskab kan få mulighed for at give bud på opgaven.
Forslaget til ændret tidsplan fremgår herunder. 
Ændringen medfører, at det nye beredskab driver hjælpemiddeldepotet frem til den 
nye kontrakt træder i kraft. 
 
 
 
Udarbejdelse og behandling af udbudsmaterialet
 
Udarbejdelse af udbudsmateriale                                   1. maj 2015 til 1. januar 
2016 
Udbudsmateriale til høring i Handicaprådet                    ultimo januar 2016
Udbudsmateriale til høring i Ældrerådet                          ultimo januar 2016

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18160
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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Godkendelse af udbudsmateriale i SOU                         februar 2016       
 
Tilbudsperiode
 
Annoncering af udbud og eller fremsendelse af udbud    februar/marts 2016
Spørgsmål til udbudsmaterialet                                        marts 2016
Afholdelse af spørgemøde                                                april 2016
Fremsendelse/offentliggørelse af spørgsmål og svar       april 2016
Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål og         april 2016
supplerende spørgsmål
Tilbudsfrist                                                                        april  2016
 
Evaluering af de indkomne tilbud
 
Tilbudsevaluering                                                           maj 2016
Sagsfremstilling til SOU                                                  maj 2016        
Godkendelse i SOU                                                        juni 2016
Godkendelse i ØU                                                           juni 2016
Godkendelse i BR                                                           juni 2016
Orientering til Handicaprådet                                          juni 2016
Orientering til Ældrerådet                                                juni 2016
 
Implementering
 
Hensigtserklæring om tildeling af kontrakt                          Ultimo juni 2016
Stand still periode 10 dage (ikke lovpligtig)                         frem til ca.10 juli 2016
Kontraktindgåelse                                                                Ca. 10 juli 2016
Kontraktimplementering                                                       juli/august 2016
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller den skitserede tidsplan til Socialudvalgets 
godkendelse.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Tages til efterretning uden yderligere bemærkninger.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 
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5. Høringssag: Kvalitetskatalog 2016

Sagsfremstilling
Center for Social- og Sundhedsmyndighed (CSSM) har påbegyndt et arbejde med 
en revidering af form og indhold af Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandarder. 
Dette sker i lyset af de politiske vedtagne strategier vedr. selvhjulpenhed, brug af 
borgerens netværk og Bedre Brug af Hjælpemidler samt velfærdsteknologi.
 
I dette perspektiv har CSSM udarbejdet et råudkast/skitse til et nyt kvalitetskatalog 
for 2016. Råudkastet koncentrerer sig i første omgang om personlig pleje og 
praktisk hjælp jf. SEL § 83, og hvor det kun er praktisk hjælp, der indtil videre er 
beskrevet særskilt. Der er 3 årsager til dette: 
 
For det første, at der er tale om et råudkast for at se om denne form, er den 
rigtige, før der udarbejdes specifikke beskrivelser for alle områder.
 
For det andet, skal der træffes beslutning om, hvor mange områder man ønsker at 
udarbejde beskrivelser på. Det skal her bemærkes, at det udelukkende er SEL 
§§83, 83a og 86 områderne, der er lovpligtige at have kvalitetsstandarder på. I dag 
har Frederikshavn Kommune et meget omfattende ydelses- og kvalitetskatalog. 
 
For det tredje, så er formen på dette kvalitetskatalog helt ny, hvilket vil sige, at der 
er udarbejdet en generel beskrivelse vedr. SEL § 83, hvor bl.a. de overordnede 
strategier skitseres for området, og hvilke rettigheder og pligter borgeren har i 
henhold til dette. Dernæst vil der være en række specifikke beskrivelser som 
eksempelvis på praktisk hjælp, hvor der er udarbejdet er eksempel.
 
For at gøre kataloget så borger og brugerrettet som muligt, er Ældreårdet blevet 
inddraget i udarbejdelsen af oplægget herunder hvilke retninger kataloget skal 
have. Der er kommet gode input ved dette samarbejde.
 
Resultatet af dette arbejde er vedlagt som bilag til denne sag. Bilagene der 
ligeledes er blevet præsenteret for Ældrerådet, der tilkendegiver, at de synes 
retningen er rigtig. Såfremt Socialudvalget er enig i retningen, foreslår CSSM, at 
der nedsættes en redaktionsgruppe bestående af flg.: Ældreråd, Handicapråd, 
Udfører og Myndighed. Denne arbejdsgruppe vil udarbejde et endeligt katalog for 
personlig pleje, praktisk hjælp og madservice samt genoptræning og 
vedligeholdelsestræning (SEL §§ 83 og 86).  
Dette vil mindske det nuværende omfattende katalog og alene vedrøre de 
lovpligtige områder, hvor der skal tages beslutning vedr. kvalitetsstandarder.
Dette vil blive præsenteret for udvalget i december 2015.
 
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/19840
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter form, indhold og 
retning af kataloget, samt omfang i forhold til lovgivning, og administrationen 
nedsætter en redaktionsgruppe som skitseret i sagsfremstillingen.
 
 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Handicaprådet tilslutter sig form, indhold og retning af katalog.
Handicaprådet er i tvivl om, hvor omfattende arbejdet i redaktionsgruppen vil være, 
og ønsker gerne en nærmere præcisering heraf.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

Bilag
Kvalitetsstandard 2016 - Generel info.pdf (dok.nr.125314/15)
Kvalitetsstandard 2016 - Praktisk Hjælp.pdf (dok.nr.125316/15)
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6. Høringssag: Sundhedsudvalgets budget 2016-2019

Sagsfremstilling
Social- og sundhedsområdet fremsender til høring ved Handicaprådet
 

 Budgetforslag 2016 fra Sundhedsudvalget 

 
Ovenstående materiale samt yderligere er fremsendt til handicaprådets 

medlemmer pr. mail.
 
Der er herefter udarbejdet forslag til høringssvar til Sundhedsudvalget.
 
 
 

Indstilling
At det tidligere fremsendte høringssvar fra juni 2015 fastholdes.
 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Tidligere fremsendte høringssvar fastholdes.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

Bilag
SUU - Budget 2016 - 2019 - SUU - Budget 2016 - 2019.pdf (dok.nr.125169/15)
SUUUDV følgebr til ældreåd (dok.nr.99042/15)
Høringssvar til SUU vedr. budget og ældrepuljen.pdf (dok.nr.98299/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14017
 Forvaltning: LS
 Sbh: bohn
 Besl. komp: Handicaprådet
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7. Høringssag: Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2014, 
budget 2016

Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsområdet fremsender til høring ved Handicaprådet
 

-     Regnskab 2014  
-     Budgetopfølgning pr. 30. april 2015  
-     Budget 2016.
 
 

Ovenstående materiale samt yderligere er fremsendt til handicaprådets 
medlemmer pr. mail, og evt. 

bemærkninger skulle tilgå formanden for handicaprådet.
 
Der er herefter udarbejdet høringssvar til Kultur- og fritidsudvalget.
 
 

Indstilling
At høringssvar tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

Bilag
Budgetforlig KFU - 2016 - 2019 (dok.nr.97641/15)
Budgetopfølgning KFU pr. 30.04.15 (dok.nr.77755/15)
Sammendrag af regnskab 2014 KFU (dok.nr.25980/15)
Initiativer til budgetoverholdelse i 2015 - KFU (dok.nr.94871/15)
Budgetproces for budget 2016 - 2019.PDF (dok.nr.32570/15)
2016 - Beregningsgrundlag KFU - budgetforlig (dok.nr.97027/15)
Budgetramme 2016-2019 på KFU  (dok.nr.70326/15)
Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2014, budget 2016 - samt Lokal lønforhandling  (dok.nr.82015/15)
Høringssvar Handicaprådet: Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2014, budget 2016 (dok.nr.126875/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21293
 Forvaltning: LS
 Sbh: sskr
 Besl. komp: Handicaprådet
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8. Høringssag: Budgetforslag 2016 fra Børne- og 
Ungdomsudvalget 

Sagsfremstilling
Børne- og ungeområdet fremsender til høring ved Handicaprådet
 

 Budgetforslag 2016 fra Børne- og Ungdomsudvalget 

 
Ovenstående materiale samt yderligere er fremsendt til handicaprådets 

medlemmer pr. mail, og evt. 
bemærkninger skulle tilgå formanden for handicaprådet.
 
Der er herefter udarbejdet høringssvar til Børne- og Ungdomsudvalget.
 
 
 
 

Indstilling
At høringssvar tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

Bilag
Budgetforslag 2016 - BUU 4.6.15.pdf (dok.nr.96078/15)
Høringssvar Handicaprådet - Budgetforslag 2016 fra BUU.pdf (dok.nr.126952/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21293
 Forvaltning: LS
 Sbh: sskr
 Besl. komp: Handicaprådet
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9. Høringssag: Åbningstider på dagtilbud på handicapområdet

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes dagtilbud på handicapområdet tilbyder en række 
forskellige aktiviteter til borgere i målgruppen. Der er samværs- og aktivitetstilbud, 
beskyttet beskæftigelse, klubvirksomhed, produktions- og værkstedstilbud samt 
kompetencegivende aktiviteter. Dagtilbuddet har tilbud i Skagen, Frederikshavn og 
Sæby. 
 
Der er på nuværende tidspunkt mindre forskelle i de forskellige dagtilbuds 
åbningstider. For at sikre et ensartet serviceniveau i hele kommunen, foreslås 
åbningstiderne ændret. Ændringen vil samtidig betyde, at åbningstiderne på alle 
dagtilbud udvides.
 
På nuværende tidspunkt har dagtilbuddene i Frederikshavn og Skagen begge en 
åbningstid fra klokken 9 til 15 ugens første fire dage og fra klokken 9 til 14 på 
fredage. I Sæby er åbningstiden fra klokken 9 til 15 ugens fire første dage og 
fredag til klokken 12.
 
Åbningstiderne foreslås ændret, så alle dagtilbud fremadrettet har følgende 
åbningstider:
 

- Mandag til torsdag                          kl. 8.30 – 15
- Fredag                                             kl. 8.30 - 14
 

Udvidelsen af åbningstiderne kræver ikke tilførsel af yderligere ressourcer.
 
 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender ændringerne 
i Dagtilbuddenes åbningstider.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Handicaprådet hilser det velkomment med ændringen, så serviceniveauet bliver 
ensartet - uanset hvor i kommunen man bor. 
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/7877
 Forvaltning: CHP
 Sbh: nikn
 Besl. komp: SOU



Handicaprådet - Referat - 10. august 2015 Side 16 af 34

10. Orienteringssag: Kollektiv Trafikplan for Frederikshavn 
Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune igangsatte i august 2014 projektet ”Kollektiv Trafikplan for 
Frederikshavn Kommune. Trafikplanen er lavet som et tværgående projekt mellem 
Center for Teknik og Miljø og Center for Bibliotek og Borgerservice. Nordjyllands 
Trafikselskab er konsulent på opgaven.
 
Frederikshavn Byråd blev på et temamøde den 17. december 2014 orienteret om 
baggrundsrapport, der fastsætter de fremtidige planlægnings- og 
betjeningsprincipper samt valg af serviceniveau for den Kollektive Trafik i 
Frederikshavn.
 
Formålet med trafikplanen er at effektivisere og optimere den kollektive trafik i 
kommunen, og i højere grad tilpasse det eksisterende, kollektive trafiknet til 
brugeres behov.
 
I forbindelse med arbejdet med trafikplanen har der været en omfattende 
inddragelsesproces, hvor de største interessentgrupper løbende er blevet 
involveret og taget med i dialog omkring, hvordan den kollektive trafik i 
Frederikshavn Kommune planlægges og optimeres på bedst mulig vis. Planen skal 
sikre at det økonomiske råderum overholdes og udnyttes bedst muligt, og den skal 
samtidig vise retning for hvordan den kollektive trafik planlægges og prioriteres i 
fremtiden. 
 
Den kollektive trafikplan for Frederikshavn Kommune skal:

 Implementere en ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter
 Tage højde for skolestrukturændring
 Understøtte Frederikshavns Status som uddannelsesby via den kollektive 

trafik
 Forberede installation af internet i busser med størst kundepotentiale
 Give en analyse og nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn 
 Muliggøre at flextrafikken kan varetage en større del af de rejser, der ikke 

følger de store pendlerstrømme
 Muliggøre implementeringen af biogasbusser
 Sikre en økonomisk besparelse på den kollektive trafik i Frederikshavn
 Harmoniserer serviceniveauet på den kollektive trafik i kommune
 Gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for borgere i 

Frederikshavn Kommunen

I trafikplanen præsenteres resultatet af arbejdet med ovenstående ønsker og 
udfordringer.
 
Processen for den politiske beslutning/godkendelse har været: 

 Åben sag
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 Plan- og Miljøudvalget godkender den del af den kollektive trafikplan som 
vedrører de kollektive ruter, og iværksættes ved køreplanskiftet pr. 1. 
august 2015. 

 Kultur- og Fritidsudvalget godkender den del af den kollektive trafikplan, 
som vedrører skolebusruterne og iværksættes til køreplanskiftet 1. august 
2015, og at de 9 lukkede ruter udbydes i et etårigt udbud fra den 17. april 
2015. 

 Trafikplanen sendes til orientering Børne- og Ungdomsudvalget.

 Efter denne proces er trafikplanen vedtaget, og den er et fremtidigt 
arbejdsredskab, som definerer det fremtidig serviceniveau og er med til at sikre, at 
det økonomiske råderum for den kollektive Trafik i Frederikshavn Kommune 
overholdes.
 
Trafikplanen sendes til Handicaprådet til orientering.
 
 
 

Indstilling
Til drøftelse.
 
 
 
 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Handicaprådet finder ikke, at orienteringen omkring ændring af den kollektive 
trafikplan har været rettidig.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

Bilag
Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 2015.pdf (dok.nr.62581/15)
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11. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget

Sagsfremstilling
Orientering v/Dorthe Smidt
 
a) Tur til Silkeborg kommune 
 
Besigtigelse af projektet med fodgængerbrikken. Hvis der er andet der kunne være 
interessant at se på vejen vil vi få det lagt ind i turen. 
 
 
b) Folderen ”Tilgængelighed for alle” fremadrettet.
 
 
c) Nye lokalplaner.
 
•           Ingen nye lokalplaner
 
 
 
 
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

Bilag
Referat fra mødet d. 15. juni 2015 (dok.nr.102393/15)

 Åben sag
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12. Orientering til/fra medlemmerne / sekretariatet

Sagsfremstilling
Information fra Rådets medlemmer:
 
 
 
 
 
 
 
 
Information fra Handicaprådets sekretariat:
 
Nedenstående er sendt ud pr. mail til Handicaprådets medlemmer i sommerferien:
 
 

-       Orientering om nyhed på kommunens hjemmeside vedrørende 
”Klippekortet” med link til folder: 

 
http://frederikshavn.dk/Sider/Forside.aspx
 
 
 
***

-       Orientering om ny udgivelse fra Sammenslutningen af Unge Med 
Handicap:

 

 
***

-       Efter aftale med formanden for Socialudvalget fremsendes følgende 
til jeres orientering: 

 
Til jeres orientering har Majbritt Gaardbo valgt at overdrage MG-Hjemmepleje til 
Dorte Simonsen, der har været leverandør i Frederikshavn Kommune tidligere. 
Overdragelsen har fundet sted med virkning fra mandag den 6. juli 2015. 
Frederikshavn Kommune har været inddraget i processen og givet samtykke til 
overdragelse af de kontraktmæssige forpligtigelser. 
 
Der vil blive lagt en meddelelse på kommunens hjemmeside og med link til MG 
Hjemmeplejes pressemeddelelse, når denne offentliggøres på deres hjemmeside. 
Her vil vi samtidig gøre opmærksom på reglerne om frit valgog borgernes 
muligheder i forhold hertil.

 Åben sag
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Informationsbrevet til MG’s borgere og pressemeddelelsen er godkendt i 
myndighed og vedhæftes til jeres orientering. 
 
 

 
***
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
 
Jette Bruun Christensen orienterede om en henvendelse vedr. 
Tordenskjoldsdagene og manglende tilgængelighed. 
Handicaprådet tilskriver de ansvarlige herom.
 
Orienteringen i øvrigt taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 
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13. Orientering om EU-udbud på toilet-badestol

Sagsfremstilling
Indkøbskontoret i Frederikshavn Kommune orienterer hermed om, at der i 
samarbejde med Hjælpemiddelenheden er udarbejdet udbudsmateriale på mobil 
toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. 
 
Udbudsmaterialet er udarbejdet med udgangspunkt i, at borgerne har frit valg på 
området – det er dog Kommunens erfaring, at det frie valg kun er benyttet i et 
meget lille omfang. Levering skal således ske til Kommunens institutioner, 
Hjælpemiddeldepotet eller direkte til den enkelte borger.
 
Generelt gælder, at der lægges stor vægt på kvalitet og funktionalitet, hvilket er 
nærmere beskrevet i bilag 6 a og 6 b.
 
Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud med hovedvægten lagt på:
 

-        Pris
-        Kvalitet/funktionalitet
-        Service/undervisning og leveringstid

 
Det er hensigten at der indgås en 2 årig aftale med mulighed for forlængelse i 2 x 
12 måneder.
 
 

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

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

Bilag
Udbudsbetingelser.pdf (dok.nr.118780/15)
Bilag 1 - Tidsplan.pdf (dok.nr.118274/15)
Bilag 2 - Oplysning om ansøgers firmanavn og selskabsform mv.pdf (dok.nr.118280/15)
Bilag 3 - Tro og love erklæring ubetalt forfalden gæld.pdf (dok.nr.118281/15)
Bilag 4 - Økonomiske aktørs samlede omsætning.pdf (dok.nr.118287/15)
Bilag 5 - Teknisk kapacitet.pdf (dok.nr.118291/15)
Bilag 6 a - Kravspecifikation.pdf (dok.nr.118768/15)
Bilag 6 b - Kravspecifikation.pdf (dok.nr.118300/15)
Bilag 7 - Tilbudsliste.pdf (dok.nr.118306/15)

 Åben sag
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Bilag 8 - Kontraktudkast.pdf (dok.nr.118313/15)
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14. Orienteringssag: Embedslægetilsyn 2014

Sagsfremstilling
Hvert år gennemfører Embedslægeinstitutionen et uanmeldt tilsyn i kommunens 
plejeboligenheder for at undersøge de sundhedsfaglige forhold. Formålet med 
plejehjemstilsynet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats overfor de ældre i 
plejeboligerne. Det skal bemærkes, at embedslægeinstitutionen benytter 
betegnelsen ”plejehjem” synonymt med ”Leve-Bo miljøer” og ”plejeboliger”.
 
 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet målepunkter for forskellige instrukser, 
hygiejnemæssige forhold, ernæring, fysisk aktivitet og mobilisering samt instrukser 
vedrørende patientrettigheder. Ved tilsynet vurderer embedslægeinstitutionen om 
målepunkterne er opfyldt eller ej, og resultatet indgår i tilsynsrapporten og 
registreres i et skema, som er vedlagt rapporterne. Målepunkterne omfatter 
overordnet flg. emner:
 
·         Instrukser og hygiejne
·         Dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser 
·         Medicinhåndtering 
·         Patienters retsstilling
 
 
Hvert af disse målepunkter bliver belyst dels ved foreliggende instrukser og dels 
ved stikprøvekontrol. Resultaterne af disse opgøres i en samlet tilsynsrapport, idet 
der udarbejdes en samlet kommunal årsrapport for alle bo enhederne og specifikke 
rapporter for de enkelte enheder. Sundhedsstyrelsen har et årstema, som i 2014 
var ”Behandling af plejehjemsbeboere med antipsykotiske lægemidler”.
 
 
 
 
Embedslægeinstitutionens hovedkonklusioner og opsummering
 
Embedslægerne har i 2014 foretaget tilsyn på følgende plejeboligenheder: 
 

·         Dybvad Ældrecenter
·         Strandby (Strandgården)
·         Caspershus
·         Sæby Ældrecenter Øst
·         Aalbæk
·         Abildparken 2
·         Bangsbovej 25
·         Drachmannsvænget
·         Rosengården 1
·         Ankermedet

 Åben sag
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·         Lindevej
·         Søparken 5
·         Østervrå Ældrecenter

 
 
 
Nedenstående tabel 1, sammenfatter de ovenstående resultater af 
embedslægeinstituionens tilsyn for 2014. Derudover viser tabel 1 ligeledes 
resultaterne fra 2013, således der kan sammenlignes med resultaterne fra det 
forrige års tilsyn på området. 
 
Tabel 1: Konklusioner fra Embedslægetilsynet – 2014 og 2013
Konklusionskategorier Antal Plejehjem – 

2014
Antal Plejehjem – 
2013* 

Tilsynet har ikke fundet 
anledning til
bemærkninger

0 0

Tilsynet har fundet få fejl og 
mangler,
som samlet kun indebærer 
ringe
risiko for patientsikkerheden

12 4

Tilsynet har fundet fejl og 
mangler,
som indebærer 
patientsikkerhedsmæssige
risici

1 4

Tilsynet har fundet alvorlige 
fejl og
mangler

0 1

Tilsynet har fundet anledning 
til alvorlig
kritik

0 0

*Det er væsentligt at bemærke, at der i 2013 kun blev udført tilsyn på 9 plejeboliger, 
idet resten var undtaget for tilsyn på baggrund af resultaterne fra 2012. Derfor er 
der udført flere tilsyn i 2014 end i 2013. Det er således, at der eksisterer en 2-
årsregel, hvor en institution kan fratages tilsynet det kommende år, såfremt 
embedslægeinstitutionen vurderer, at resultaterne det foregående år er 
tilfredsstillende. 
 
 
Som det fremgår af tabel 1, er der sket markante forbedringer, idet næsten 
halvdelen af tilsynene i 2013 viste et resultat, hvor tilsynet havde fundet fejl og 
mangler, som indebar patientsikkerhedsmæssige risici Resultatet for dette er i 2014 
kun ét tilfælde. Resten befinder sig derimod i kategorien ”tilsynet har fundet få fejl 
og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden”. 
Yderligere er det værd at bemærke, at ingen plejeboligenheder har fået 
anmærkninger om alvorlige fejl og mangler, hvilket også er en forbedring af 
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resultatet for 2013.
  
Den genelle konklusion fra embedslægen er således, at 12 plejehjem opfyldte 
forholdene til kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2015, men grundet 
organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer, er der 4 plejehjem ud af 12, som 
alligevel skal have tilsyn i 2015.
 
De overordnede resultater for tilsynet i 2014 kan læses i embedslægernes 
årsrapport, der er vedlagt til sagen som bilag  
 
Udover disse overordnede og generelle betragtninger, har embedslægeinstitutionen 
udarbejdet specifikke rapporter vedrørende de enkelte plejehjem, hvori der fremgår 
konkrete anbefalinger til de enkelte enheder. Såfremt disse rapporter ønskes læst i 
sin helhed, kan de rekvireres ved henvendelse til Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed.
 
Center for Sundhed og Pleje har haft ovenstående fremstilling til kommentering, og 
havde i denne forbindelse ingen bemærkninger til årsrapporten. 
 
 
 
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at årsrapporten fra embedslægen tages til 
efterretning
 
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

Bilag
Frederikshavn Kommunerapport 2014.pdf (dok.nr.109413/15)
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15. Orienteringssag: Kommunalttilsyn 2014 - Plejeboliger

Sagsfremstilling
I henhold til Lov om Social Service § 151 stk. 2, skal kommunen hvert år foretage 
mindst ét uanmeldt tilsyn på kommunens plejeboliger/centre og Leve-Bo Miljøer.

Frederikshavn Kommune har engageret Revas ApS til at udføre de kommunale 
tilsyn for at få et uvildigt tilsyn.

Formålet med tilsynene er at påse, at de kommunale opgaver bliver varetaget 
lovmæssigt korrekt i henhold til §§ 83 og 86 i Serviceloven. Dernæst skal tilsynene 
have fokus på, at opgaverne på de enkelte plejeboligenheder 

1)     bliver løst i henhold til de afgørelser, som kommunen har truffet, 

og

2)     at opgaverne løses i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder for 
Frederikshavn Kommune. Det primære formål med tilsynene er således at 
sikre, leveringen af den praktiske hjælp og personlige pleje sker i henhold til de 
fastsatte politiske målsætninger. Herudover har tilsynene også fokus på 
genoptræningsaspektet hos borgerne samt generelt, vedligeholdelse af fysisk 
såvel som psykisk funktionsevne.

Efter ønske fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed har der været et særligt 
fokus område. I 2014 var det:
 

·         en vurdering af de initiativer, der er taget, og som giver beboerne muligheder for 
at leve så selvstændigt som muligt. Det drejer sig især om aktiviteter i bred og 
konkret forstand, og herunder om indsatsen har positive resultater for beboerne.
 

·         den indsats, der ydes for at skabe og fastholde et godt pårørendesamarbejde, 
fordi et godt samarbejde er et centralt element i grundlaget for beboernes trivsel.
 
 
I henhold til dette har Revas generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og 
metoderne i den enkelte plejeboligenhed og gennemgået forskelligt skriftligt 
materiale vedrørende driften i almindelighed
 
Metode for tilsynene

Ovennævnte fokuspunkter er i de enkelte plejeboligenheder belyst og vurderet ved 
udvalgte beboeres oplevede kvalitet. Herudover har ledelsen, personale og 
samarbejdspartnere været inddraget i tilsynene, ligesom skriftligt materiale 
vedrørende enkelte udvalgte beboere har været gennemgået. 

Afrapporteringen har som i 2013 baseret sig på, at der er udarbejdes et 
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kvitteringsskema, hvor der er oplistet en række punkter. Disse skal være fundet i 
orden, førend Revas giver kvitteringen på, at tilsynet er gennemført. Finder Revas 
anledning til ikke at give en sådan kvittering, da udarbejdes der en selvstændig 
rapport om forholdene, og der kan på denne baggrund bestilles uanmeldt tilsyn. 

Konklusion for afrapporteringerne

I 2014 har der ikke været nogle opfølgende tilsynsbesøg, hvilket har betydet, at der 
ikke har været anledning til særligt kritiske bemærkninger omkring nogle forhold i 
plejeboligerne og leve-bo-miljøerne i Frederikshavn Kommune. 

Overordnet har Revas sat niveauet højt for, hvornår man som plejeboligenhed 
kunne få tilsynet godkendt, og modtage en kvittering for tilsynet var gennemført. 
Det betyder, at resultaterne er særdeles fine og forholdene er fundet i orden jf. 
Revas årsrapport på området, der også er vedlagt som bilag til sagen. 

Yderligere er der vedlagt som bilag et eksemplar på den kvitteringsformular, der er 
benyttet ved tilsynene på plejeboligerne i 2014. 

Center for Sundhed og Pleje har haft sagen til kommentering, og havde i denne 
forbindelse ingen bemærkninger til årsrapporten. 
 
 
 
 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller årsrapporten til efterretning.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

Bilag
Årsrapport 2014 - Kommunalt Tilsyn  (dok.nr.102883/15)
Kvittering for uanmeldt tilsyn, Abildparken - Abildparken.pdf (dok.nr.20637/15)
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16. Orientering om økonomi

Sagsfremstilling
Økonomioversigten fremlægges til orientering.
 
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

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

 Åben sag
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17. Punkter til kommende møde

Sagsfremstilling
Punkter, som ønskes sat på kommende mødes dagsorden:
 
 

Indstilling
Til videre foranstaltning.
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
App’en – tilgængelighed, - Handicaprådet ønsker gerne at høre mere om 
mulighederne.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

 Åben sag
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18. 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 10. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus – 
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

 Åben sag
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19. Eventuelt

Sagsfremstilling
Uden beslutning !
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Ingen bemærkninger.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Irene Hjortshøj og Rikke Løgtved 
Bruus – stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 

 Åben sag
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20. Høringssag: Boliganalyse i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Socialudvalget har igennem de seneste år haft fokus på at belyse behovet for pleje- 
og ældreboliger i Frederikshavn Kommune. Det skyldes ikke mindst at 
Frederikshavn Kommune har haft et stort antal ledige ældreboliger, som har 
medført et stort underskud til såkaldt tomgangshusleje. Frederikshavn Kommune 
har anvisningsretten til ældreboliger og skal ved manglende udleje af disse afholde 
udgiften til leje (tomgangshusleje). Problemet med de ledige ældreboliger har de 
seneste år været stigende på grund af vigende søgning fra de ældres side. 
Kommunen har i samarbejde med de boligforeninger, der ejer boligerne, forsøgt at 
løse udfordringerne med de mange ledige boliger ved at nedlægge, renovere eller 
finde anden anvendelse til boligerne. Det er i løbet af det seneste års tid lykkedes 
at nedbringe udgiften til tomgangsleje betydeligt, men der er behov for yderligere 
initiativer.

Socialudvalget har i 2012 undersøgt det fremtidige plejeboligbehov i Frederikshavn 
Kommune. Men der er bl.a. i lyset af de fortsatte udfordringer med mange ledige 
ældreboliger – og andre påtrængende boligrenoveringsprojekter i den almene 
boligsektor generelt – et stort behov for at se boligbehovet i Frederikshavn 
Kommune i et større perspektiv. Der er behov for at få undersøgt boligbehovet i 
forhold til flere befolkningsgrupper ved at analysere, hvilke boliger der historisk og 
aktuelt efterspørges af forskellige befolkningsgrupper i Frederikshavn Kommune. 
Sådan en analyse kan være med til at pege på, hvilke boliger der vil være brug for i 
Frederikshavn Kommune som helhed og opdelt på geografiske områder i de næste 
10 år. 

En samlet boliganalyse for Frederikshavn Kommune kan således bidrage med 
indirekte viden om behovet for at nedlægge eller omdanne ældreboligerne til andre 
boligtyper, såvel som behovet for helt andre boligtyper set i lyset af forskellige 
udviklingsscenarier. Et udviklingsscenarie kan fx handle om udvikling og udvidelse 
af havneområder, der medfører behov for nye kompetencer og arbejdskraft, og 
dermed potentielt nye beboere? Et andet udviklingsscenarie kan handle om den 
generelle udsigt til faldende indbyggertal og flere ældre? Ved at arbejde med 
forskellige udviklingsscenarier vil der fremkomme forskellige bud på fremadrettet 
behov for boliger i Frederikshavn Kommune, og dermed også et afsæt for, hvilken 
udvikling der aktivt kan arbejdes for at skabe optimale betingelser og muligheder 
for. Analysen kan herved også give en indikation af den fremtidige efterspørgsel 
efter de boliger, som de ældre skal kunne afhænde, før de efterspørger en 
ældrebolig. 

Frederikshavn Kommune har drøftet en fremadrettet boliganalyse med 
boligforeningerne i kommunen, som har været positive omkring at få lavet en 
boliganalyse. Der er efterfølgende indhentet forskellige bud på at få foretaget en 
boliganalyse af et eksternt analysefirma. Det foreslås, at kommunen køber 
boliganalysen af Cowi, som forventer at kunne præsentere resultaterne for Byrådet 
til november. Afrapporteringstidspunktet afhænger bl.a. af endeligt valg af 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/2453
 Forvaltning: 
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undersøgelsesdesign, og herunder hvor mange forskellige undersøgelsesmetoder 
kommunen ønsker iværksat med henblik på at give det bedste afsæt for det 
fremadrettede arbejde med at tilpasse og udvikle boligmassen i Frederikshavn 
Kommune. 

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at: 

 At udgiften på maksimalt 420.000 kr. til at få lavet en samlet boliganalyse 
for Frederikshavn Kommune opdelt efter geografiske områder finansieres 
af den af Byrådet på Budget 2012 afsatte investeringspulje til ældreboliger 
(nedbringelse af tomgangshuslejer) på 3,8 mio. kr., hvoraf der i år er et 
disponibelt beløb på 700.000 kr., som dermed i værste fald belastes med 
et beløb på 420.000 kr.

 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Handicaprådet tiltræder indstillingen, uden yderligere kommentarer.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Irene Hjortshøj og Rikke Løgtved 
Bruus – stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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Handicapudvalget  
Frederikshavn Kommune 

10. august 2015 

§141 handleplan 

Lov om Social Service 



Hvem er omfattet af §141 handleplan? 

Borgere under 65 år der modtager ydelse efter 
Servicelovens voksenbestemmelser (afsnit V).  

  

• borgere med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne 

• personer med alvorlige sociale problemer    



Hvad skal handleplanen angive? 

• formålet med indsatsen 

• hvilken indsats der er nødvendig for at opnå 
formålet 

• den forventede varighed af indsatsen 

• andre særlige forhold (boform. beskæftigelse, 
personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.) 

• handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens 
forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde 
med borgeren. 



Formål med en handleplan 

• at klargøre målet med indsatsen 

• at sikre en sammenhængende og 
helhedsorienteret indsats 

• at tydeliggøre forpligtelsen for alle involverede 
personer, instanser og forvaltningsgrene 

• at styrke borgerens indflydelse på 
sagsbehandlingen og dermed bidrage til at 
øge retssikkerheden 



Ansvaret for handleplanen 

• kommunalbestyrelsen (Myndighed) har 
forpligtelsen at tilbyde og udarbejde 
handleplan 

• handleplan opbevares i Myndighed 

• handleplan kan udleveres til andre ex. 
botilbud   



Handleplanens indhold 

kan f.eks være  

• samspil med andre planer 

• pædagogiske planer 

• samarbejde på tværs (distriktspsykiatri, 
netværk, misbrugscentre, psykiatriske 
sygehuse o.l.) 

• samarbejde på tværs skal ske i dialog med 
borger og det kræver samtykke fra borger.  

 



Handleplanens status 

• Handleplanen er ikke en afgørelse i sig selv 

• Manglende udarbejdelse af handleplan kan 
dog føre til, at afgørelser kan blive erklæret 
ugyldige  



Spørgsmålene Handicapudvalget 
ønsker besvaret 

 

• Skal en handleplan forstås som et redskab til 
at udarbejde en plejeplan og en pædagogisk 
plan efter, hvilke oplysninger skal den så 
indeholde? 

      Ja, alle relevante forhold omkring den enkelte borger medtages i handleplanen . 

 



• Er det muligt at lave et skema, så borgeren 
konkret kan se hvilke oplysninger 
handleplanen indeholder? (trosretning, 
politisk ståsted, kostvaner/behov etc?) 

    Borger får kopi af handleplan tilsendt til godkendelse 

       Handleplanen udarbejdes i Voksenudredningsskema 

       Trosretning, politisk ståsted er ikke omfattet medmindre det er relevant 

       Kostvaner/behov indgår hvis det er relevant  



• Hvor ajourføres sygdomsoplysninger vedr. den 
ramte, og hvor i systemet ligger de? 

       Alle relevante sygdomsoplysninger ligger i borgers elektroniske sag i Myndighed. 

 



• Kan der ligge sygejournaler, som kommunen 
ikke er bekendt med eksistensen af, hvis den 
ramte har været indlagt i flere kommuner 
gennem sygdomsforløbet? 

       Relevante oplysninger forventes at være til stede. Ved indlæggelser indhentes altid 

       oplysninger der kan have relevans for borger.   



• Kan der være oplysninger, som førhen lå i 
amterne, og som ikke er nået frem til 
kommunerne? 

       Relevante sagsakter forventes at være i kommunerne. 



• Er meningen med handleplanen, at den skal 
beskrive borgerens behov og ønsker så tæt på at 
være dækkende, som den kan blive? 

       Formålet med handleplanen er  

       - at klargøre målet med indsatsen 

       - at sikre en sammenhængende og helhedsorienterende indsats 

       - at tydeliggøre forpligtelsen for alle involverede 

       - at styrke borgerens indflydelse på sagsbehandlingen og dermed bidrage til at øge  

         retssikkerheden 

       Det er en fælles plan for borgeren og kommunen om indsatsen for den enkelte 

       Handleplanen er et dynamisk redskab, der skal følges op og justeres efter behov 

       Eventuel uenighed mellem borger og myndigheds vurdering af behov bør være  

       noteret i handleplanen     
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Vision og målsætning med din hjælp 
I Frederikshavn Kommune er der en overordnet vision om, at den der kan 
selv, skal selv. Selvhjulpenhed skal være omdrejningspunktet i indsatsen for 
at øge din livskvalitet og gøre dig i stand til at være længst muligt i dit eget liv.  
 
Dette betyder dog også, at den der ikke kan selv, skal hjælpes, og der skal 
ydes en omsorg for de mest udsatte og svageste i vores lokalsamfund.   
 
Til at understøtte visionen om selvhjulpenhed fokuserer Frederikshavn 
Kommune i særdeleshed på forebyggelse og tidlig indsats og ser dette som 
en god investering i din livskvalitet. Derudover er der fokus på at styrke 
fællesskabet bl.a. gennem inddragelse af frivillige og modvirke social isolation 
samt ensomhed.   
 
Slutteligt er Frederikshavn Kommune stærkt optaget af velfærdsteknologi, og 
hvorledes hjælpemidler kan understøtte din livskvalitet og daglig livførelse.  
 

Dog er det væsentligt at bemærke, at velfærdsteknologiske løsninger ikke 
kommer på bekostning af og i stedet for menneskelig omsorg. Frederikshavn 
Kommune har således fokus på, at teknologiske løsninger ikke bliver trukket 
ned over hovedet på dig som borger, men sker i samarbejde med dig.  
 

Rehabilitering: Din Selvhjulpenhed – Vores Fokus 
Et grundlæggende mål for indsatsen i Frederikshavn Kommune er at øge den 
enkelte borgers livskvalitet ved at være så selvhjulpen som mulig. Derfor 
arbejdes der i Frederikshavn Kommune ud fra den rehabiliterende 
tankegang. Det betyder, at der i samarbejde med borgeren arbejdes målrettet 
med borgeren og eventuelle pårørende om at genvinde og vedligeholde 
borgerens færdigheder. Mange borgere kan gennem forskellige indsatser 
fastholde deres nuværende funktionsniveau, ligesom mange borgere kan 
genvinde tabte færdigheder. I den rehabiliterende tilgang tilrettelægges den 
visiterede indsats som et samarbejde mellem borgeren og eventuelle på- 
rørende og medarbejderne. Der tages udgangspunkt i det, der giver mening 
for den enkelte borger. Medarbejdernes opgave er at træne, støtte og vejlede 
borgeren til at opnå de mål, som i samarbejde er sat for deres hverdag.  
 
Hos borgere, der vurderes at have mulighed for at øge deres færdigheder 
eller fortsat kan vedligeholde nuværende færdigheder, vil borgeren blive 
visiteret til en indsats, hvor træning, vejledning og støtte indgår i en 
tidsafgrænset periode.  
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Velfærdsteknologi – En støtte i hverdagen 
 

Frederikshavn Kommune arbejder målrettet med at integrere hjælpemidler, 
forbrugsgoder og velfærdsteknologier i indsatsen.  

Det vil således altid blive undersøgt om hjælpemidler, forbrugsgoder og 
velfærdsteknologier kan anvendes til at fremme målet om at gøre dig mere 
selvhjulpen og uafhængig af andres hjælp og vil således blive tænkt ind i 
forhold til de indsatser, du får tildelt ud fra såvel faglige som økonomiske 
overvejelser.  

Nogle forbrugsgoder vil være så almindelige, at de betragtes som sædvanligt 
indbo. Hvilke forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, vil ændre sig 
løbende i takt med samfundsudviklingen.  

Velfærdsteknologi kan være rettet direkte mod den enkelte borger, såvel som 
mod den enkelte medarbejder. Uanset formålet med at anvende 
velfærdsteknologier så er det vigtigt at udnytte alle de muligheder, 
velfærdsteknologier giver og dermed understøtte arbejdet med at gøre 
borgerne mere selvhjulpne og uafhængige af hjælp.  

Sådan får du hjælp  
Du skal rette henvendelse til Visitationsenheden ved Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed i Frederikshavn Kommune. 
 
Såfremt det specifikt drejer sig om hjælpemidler, skal du rette henvendelse til 
Hjælpemiddelenheden ved Center for Social- og Sundhedsmyndighed i 
Frederikshavn Kommune 
 
Du har efter henvendelse krav på en konkret individuel vurdering af behovet 
for praktisk hjælp og/eller personlig pleje.  
 
En visitator fra Visitationsenheden foretager den konkrete individuelle 
vurdering af behovet for praktisk hjælp og personlig pleje. Visitatoren sender 
efterfølgende en skriftlig afgørelse, hvor det fremgår, om du er berettiget til 
hjælp.  
 
Målet og udgangspunktet ved vurderingen af din hjælp er, at du skal kunne 
klare så mange hverdagsopgaver som muligt selv. Det gælder også en 
vurdering af, hvorvidt du skal i et rehabiliteringsforløb, inden den endelig 
hjælp udmåles.  
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Hvis visitator vurderer, at særlige forhold gør sig gældende, og du ikke kan 
have udbytte af et rehabiliteringsforløb, vil den endelige hjælp blive udmålt og 
tildelt uden forudgående rehabiliteringsforløb.  
 

Sagsbehandlingen og procedure herfor 
Du kan forvente, at en visitator senest tre hverdage efter, at du eller din 
pårørende har henvendt sig, laver en aftale om en konkret individuel 
vurdering af dit behov for hjælp.  
 
Efterfølgende sender visitatoren afgørelsen til dig.  
 
Afgørelsen indeholder derfor oplysninger om, hvilke opgaver den praktiske 
hjælp og personlige pleje omfatter.  
 
Bemærk, at praktisk hjælp som udgangspunkt ikke bevilges, hvis der i 
borgerens husstand er et eller flere medlemmer, som visitatoren vurderer, har 
mulighed for at klare de praktiske opgaver.  
 

Hvad koster hjælpen?  
Hjælpen er gratis.  

Hvis dine behov ændrer sig  
Hvis du allerede er bevilget hjælp, har du pligt til at oplyse Frederikshavn 
Kommune, hvis dine forhold ændres.  

Du skal kontakte visitationen, som vil vurdere, om der er behov for et nyt 
hjemmebesøg, et nyt rehabiliteringsforløb, eller om hjælpen kan tilpasses 
alene på baggrund af din henvendelse.  

De medarbejdere, der hjælper dig i det daglige er uddannede til og 
forpligtigede til at observere ændringer i din almentilstand og give besked til 
visitationen i tilfælde af behov for ændring af din hjælp. Dette gælder både i 
tilfælde af forbedring og forværring af din almentilstand.  

Levering af din hjælp  
Du har mulighed for at vælge mellem de af Frederikshavn Kommune valgte 
leverandører. Oversigt vedrørende leverandører kan findes på 
www.frederikshavn.dk. (Præcist websted vil følge) Du kan ved visitationen få 
udleveret en liste over de godkendte leverandører.   

http://www.frederikshavn.dk/
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Når du er tildelt praktisk hjælp eller personlig pleje, har du mulighed for selv 
at udpege en hjælper til at udføre opgaverne (jf. § 94 i Lov om Social 
Service). Hjælperen skal godkendes og ansættes af Frederikshavn 
Kommune.  
 
Har du varigt brug for mere end 20 timers hjælp om ugen, eller kan 
kommunen ikke stille den hjælp til rådighed, du har behov for, har du 
mulighed for at få et kontant tilskud til selv at ansætte hjælp. Ordningen 
kaldes Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).  
 
Visitationen kan fortælle dig mere om mulighederne for selv at vælge hjælper 
og om dine forpligtigelser som arbejdsgiver og arbejdsleder.  
 

Igangsætningen af hjælpen 
Den leverandør, som du har valgt til den visiterede hjælp, skal hurtigst muligt, 
og senest 10 hverdage efter afgørelsen om hjælp er truffet, iværksætte den 
praktiske hjælp.  
 
Såfremt det er personlig pleje, gælder det, at den leverandør, som du vælger 
til den personlige hjælp, hurtigst muligt, og senest 2 dage efter afgørelsen om 
hjælp er truffet, kontakte dig.   
 
Der må ikke forekomme aflysninger af hjælpen, og eventuelle omlægninger 
af hjælpen kan kun forekomme efter aftale med dig. 
 
Leverandøren skal tilstræbe, at det er den samme hjælper/ de samme 
hjælpere, der kommer i dit hjem.  
 

Fleksibel hjemmehjælp/bytte ydelser 
Visitatoren har med sin afgørelse beskrevet den hjælp, vedkommende 
vurderer, du har behov for. 
  
Du har dog mulighed for, at ombytte hjælpen til en anden type af hjælp, 
eksempelvis hvis din pårørende har udført den visiterede hjælp. Dette er dog 
kun i enkeltstående tilfælde, og ikke som en fast del af den hjælp du 
modtager.   
 
Det er dog en forudsætning, at hjælpen kan ydes på den samme tid, som den 
bevilgede hjælp, og at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 
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Samtidig er det et krav, at medarbejderen har det nødvendige 
uddannelsesniveau.  
 
Det er den pågældende leverandør, der vurderer, om kravene er opfyldt.  

Leverandørens forpligtigelser  

Krav til leverandøren  
Leverandøren skal tilstræbe, at så få medarbejdere som muligt kommer i dit 
hjem. Får du hjælp flere gange i døgnet, skal du dog forvente, at der kommer 
flere forskellige medarbejdere hos dig.  

Hvis du får praktisk hjælp og har valgt den samme leverandør som til pleje, er 
det ikke sikkert, at det bliver samme medarbejder, der udfører begge dele.  

Krav til medarbejderne  
Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af 
uddannede medarbejdere. Medarbejderne skal være i stand til at yde 
hjælpen efter princippet om hjælp til selvhjælp, således du så vidt muligt 
aktivt inddrages i opgaveløsningen.  

De medarbejdere, der udfører arbejde i dit hjem, har tavshedspligt, om 
forhold de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten 
gælder også efter ansættelsesforholdet er ophørt.  

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder 
dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse.  

Medarbejderne har ikke krav på mad eller anden forplejning hos dig.  

Kontakt til leverandøren  
Leverandøren er ansvarlig for i forbindelse med igangsætningen af hjælpen 
at sikre, at du er informeret om, hvordan du nemmest tager kontakt til 

leverandøren. 

Dine forpligtigelser  

Hvis du skal aflyse eller flytte hjælpen 
Er du forhindret i at modtage hjælp den aftalte dag, skal du give leverandøren 
besked.  
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Hvis du glemmer at aflyse hjælpen 
Hvis du ikke har meldt afbud og ikke åbner døren, vil medarbejderen af 
hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen hertil. For eksempel ved at 
kontakte pårørende eller visitationen. Hvis det ikke lykkes at finde ud af, hvor 
du befinder dig, vil medarbejderen som sidste udvej rekvirere en låsesmed 
for din regning.   

Udlevering af nøgle  
Leverandøren må ikke have nøgle til dit hjem, hvis du selv kan lukke op. Hvis 
det er nødvendigt i enkeltstående tilfælde at udlevere nøgle til leverandøren, 
skal du sørge for at få en kvittering.  

Nødkald 
Hvis visitationen vurderer, at der i akutte tilfælde er behov for at opnå adgang 
til din bolig, og du ikke selv er i stand til at åbne, skal du have et nødkald 
samt en nøgleboks. Visitationen oplyser dig om, hvordan det fungerer i 
forbindelse med, at nødkaldet og nøgleboks bevilges.  

Arbejdsmiljø og krav til dit hjem 
Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, når de arbejder i dit 
hjem. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan 
gøre arbejdet bedst muligt, og i henhold til lovgivningen og vejledninger vedr. 
forflytning mv.  

Tilsyn og opfølgning på din hjælp  
Center for Social- og Sundhedsmyndighed vil løbende sørge for, at der bliver 
foretaget en kvalitetsopfølgning med det formål at sikre, at du får leveret den 
rette kvalitet i forhold til hjælpen. Derudover vil visitatorerne sørge for at lave 
opfølgninger på din konkrete situation løbende gennem revisiteringer og 
besøg. 

Hvis du vil klage  
Du har mulighed for at klage over den tildelte hjælp. Klagen skal i første 
omgang rettes til Visitationsenheden i Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed - se adresse og telefonnummer under 
“Kontaktoplysninger”  

Visitationsenheden vil revurdere dit behov. Hvis afgørelsen fastholdes, 
sender Center for Social- og Sundhedsmyndighed klagen videre til 
Ankestyrelsen. Du vil herefter få direkte svar fra Ankestyrelsen.  
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Klage over udførelsen af hjælpen skal dog rettes til din leverandøren. Opnås 
der ikke enighed kontaktes Center for Social- og Sundhedsmyndighed.  

Yderligere information 
Du kan finde yderligere information på Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside www.frederikshavn.dk  

Kontaktoplysninger  
Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
Frederikshavn Kommune  

Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn  

E-mail: myndighedsafdelingen@frederikshavn.dk  

Telefontid: alle hverdage mellem kl. 8.00 - 9.30  

Tlf. 98 45 53 54  

 

Hjælpemiddelenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
Frederikshavn Kommune 
 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
Tlf.: 98455400 
 
Personligt fremmøde kan ske i åbningstiden på adressen 
Arenfeldtsgade 20 
9900 Frederikshavn 
 
Åbningstid: 
Mandag-onsdag 08:00-15:20 
Torsdag 08:00-17:00 
Fredag 08:00-14:00 
 
Telefontræffetid for den enkelte sagsbehandler: 
 
Alle hverdage 08:00-09:30 
 
Øvrig telefontræffetid for enheden på tlf.:98455400 
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Mandag-onsdag 09:30-15:20 
Torsdag 09:30-17:00 
Fredag 09:30-14:00 
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Praktisk hjælp til borgere i eget 
hjem eller ældrebolig  

Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og 
madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente 
som borger i Frederikshavn Kommune. Derudover er der lavet folderen ”Generel 
Information”, der blandt andet beskriver, hvad du kan forvente af de 
medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, samt hvad der 
forventes af dig, samt kontaktinformationer og information vedr. klagevejledning 
mv.  

Denne kvalitetsstandard omhandler praktisk hjælp i eget hjem eller ældrebolig. 
Er du interesseret i at læse de andre kvalitetsstandarder, findes de på 
Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk (Præcist websted 
vil følge), eller du kan også henvende dig i Borgerservice og få dem udleveret.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.frederikshavn.dk/
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Hvem kan få hjælp til rengøring og tøjvask? 
Hjælpen er bestemt efter behov og ikke ud fra alder eller diagnose. Hjælpen 
tildeles på baggrund af din evt. funktionsnedsættelse og behov for hjælp.  

Tildelingen af hjælpen fokuserer derfor på dine egne ressourcer, og du skal som 
udgangspunkt deltage i et rehabiliteringsforløb. Her bliver det afklaret, hvad du 
selv kan klare, og hvad du eventuelt kan genoptrænes til selv at kunne igen. 
Først herefter bliver det afgjort, hvad du kan få hjælp til. Hvis du på grund af 
fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder ikke selv kan klare hele eller dele 
af rengøringen, indkøb og/eller tøjvasken i dit hjem og ikke kan bringes til det, 
har du mulighed for at få hjælp til det.  

Der ydes som hovedregel ikke hjælp til rengøring, indkøb eller tøjvask, hvis du 
bor sammen med en rask ægtefælle / samlever eller en anden pårørende over 
18 år.  

Hvad er målet med den praktiske hjælp? 
Målet med hjælpen er at sikre, at din bolig rengøres, så den er 
sundhedsmæssig forsvarlig.  

Det er endvidere målet, at du via fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp kan 
blive mere selvhjulpen. Dette giver større muligheder for selvbestemmelse i eget 
liv og derved større livskvalitet. Det kan for eksempel være et mål, at du selv 
kan klare at tørre støv af i det daglige eller klare andre praktiske opgaver på 
sigt.  

Hvad kan du få hjælp til?  
Frederikshavn Kommune yder hjælp til: 

 Rengøring 

 Indkøb 

 Tøjvask 

 

Som udgangspunkt ydes der støtte til følgende rum: stue, soveværelse, entre, 
badeværelse og køkken. Det betyder, at vi ikke giver ekstra tid til en stor bolig.  
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Rengøring kan for eksempel omfatte hjælp til at:  

• støvsuge / vaske gulv 

• tørre støv af 

• gøre rent i badeværelse  

• tørre køkkenbord samt hårde hvidevarer af 

• skifte sengetøj  

 

Indkøb kan for eksempel omfatte hjælp til at: 

 Lave indkøbsseddel 

 Foretage indkøb 

 Sætte varer på plads 

 

Tøjvask kan for eksempel omfatte hjælp til at:  

• sortere vasketøj / starte vaskemaskine  

• hænge tøj op til tørre / starte tørretumbler  

· tage tøj ned fra tørresnoren / tømme tørretumbleren  

• lægge tøj sammen / lægge tøj på plads  

 
Det er visitatoren, der ud fra en konkret individuel vurdering af dit behov, træffer 
afgørelse om tildeling af hjælp.  
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Hvad kan du ikke få hjælp til? 
 

• Hovedrengøring  
• Rengøring ved fraflytning / efter håndværkere  
• Udvendig vinduespudsning  
• Vask af trappe udenfor din bolig  
• Vask af gardiner  
• Strygning og rulning af tøj 
• Snerydning – du skal selv sørge for at hjælpen kan komme frem  
 

 

Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af hjælpen? 
 
Formålet er at lave en aftale om igangsættelse af den praktiske hjælp.  
Den leverandør, som du har valgt til den praktiske hjælp, skal hurtigst muligt, og 
senest 10 hverdage efter afgørelsen om hjælp er truffet, iværksætte hjælpen.  
 
Der må ikke forekomme aflysninger af den praktiske hjælp, og eventuelle 
omlægninger af hjælpen kan kun forekomme efter aftale med dig.  
Tidspunktet for udførelsen af den praktiske hjælp aftales mellem den enkelte 
borger og den valgte leverandør. Tidspunktet må ikke variere mere end +/- 30 
min. 
  
Leverandøren skal tilstræbe, at det er den samme hjælper/ de samme hjælpere, 
der kommer i dit hjem.  

 

Et godt arbejdsmijø er en forudsætning for en god hjælp til dig 
 
Derfor: 
 

• Såfremt din leverandør ikke medbringer arbejdsredskaber skal de 
arbejdsredskaber, som du stiller til rådighed for medarbejderen være i 
orden. Det gælder støvsuger, trappestige, gulvskrubbe eller moppe, klude 
og elektriske installationer med videre. For eksempel skal din støvsuger 
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eller gulvskrubbe/moppe have regulerbart skaft, så det kan indstilles i 
højden efter medarbejderen.  
 

• Derudover kan vi kræve bedre adgangsforhold, og at husdyr lukkes inde 
under besøget. 

  
• Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for 

medarbejderne er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis 
de ønsker at komme med ind i dit hjem. Leverandøren er ansvarlig for det 
daglige arbejdsmiljø. Hvis leverandøren ikke medbringer rengøringsmidler, 
har du pligt til at købe arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler ud fra en 
positivliste/produktliste, som du kan få udleveret af leverandøren.  
 

• Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri 
arbejdsplads – og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit 
mens hjælpen ydes.  
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Ældreråd/Handicapråd

 

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

11 Juni 2015

Budgetforslag 2016 - Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget har på sit møde d. 09 juni behandlet det administrativt udarbejdede 
budgetforslag for 2016-2019.
I forhold til det administrative oplæg har Sundhedsudvalget foretaget følgende 
ændringer: (Disse er markeret med gult i den økonomiske oversigt sidst i materialet)

NY: Frivillig - center: 
Der afsættes 350.000 kr. årligt, beskrevet i Udviklingsblok SUU NY

SUU 08 Produktivitetsstigning – Sundhedstjenesten (UDGÅR)

SUU A  Afledte opgaver ift. Sundhedsaftalen ”det nære sundhedsvæsen”
Det afsatte beløb i 2016 forhøjes til 3.373.000 mod tidligere 3.000.000 kr.

SUU B  Screening for efterfødselsreaktioner – mænd 2 del, behandlingsdelen udgår, 
idet udvalget afventer resultatet af selve screeningen (1.del), inden der tages stilling til 
det videre forløb.

SUU D – (Bæredygtigt børneområde), indgår som et element i de fremadrettede 
styringstiltag under ” det nære sundheds væsen”, Beskrevet i udviklingsblok SUU D.

For så vidt angår udviklingstiltagene, som er beskrevet i SUU C og SUU D forventer 
Sundhedsudvalget, at disse på sigt kan medvirke til at udgifterne nedbringes eller som 
minimum kan modvirke fremtidige aktivitetsstigninger.

I øvrigt fremsendes, som aftalt på dialogmødet, notat der beskriver de indregnede 
besparelser på medfinansieringsudgifterne.

Med venlig hilsen

Rikke Albrektsen
Direktør

Sagsnummer: 24131/15
Dok.nr.:99042-15

Sagsbehandler:
Børge Hansen
Direkte telefon.: 
98455335
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Sag nr. 14/21293 

Dok.nr. 97641/15 

 

 

 

 

Budget 2016 – 2019 
 

Kultur- og Fritidsudvalget  
 

 

(1.000 kr.) 

Nr. Beskrivelse Dok. nr. 
Drift   

2016 

Drift   

2017 

Anlæg    

2016 

   

KFU 02/2016 Bødeforlæg – for sent anmeldt flytning 62463/15 150 100 0 

KFU 04/2016 Reduktion på Folkeoplysningsområdet 70741/15 1.000 1.000 0 

KFU 07/2016 

 

Indtægtsmuligheder i Iscenter Nord – LED skærm/reklamesalg, samt 

takststigning 70849/15 250 250 0 

KFU 08/2016 Takststigning 74995/15 125 125 0 

- Projekt - Vi bevæger Østervrå   -95 -95 0 

- Rammereduktion  1.274 1.274 0 

I alt   2.704 2.654 0 
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Frederikshavn Kommune 
Kultur- og Fritidsudvalget 

 
Budgetopfølgning pr. 30.04.2015 

 
 
 

 
Dok. nr.: 77755/15 
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UDVIKLING I 2015 
 

VIST PÅ HOVEDOMRÅDER 
 

Drift  

(nettobeløb i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget 

2015 
budget 
2015 

regnskab pr. 
30/4 2015 

regnskab pr. 
31/8 2015 

afvigelse 

  1 2 3 4 3 - 2 

Bibliotek og Borgerservice  128.168 127.550 129.191 
 

*1.641 

Fritid 22.521 21.329 21.707 
 

378 

Kultur 29.852 32.648 31.595 
 

-1.053 

Folkeoplysning 27.839 27.662 27.607 
 

-55 

Total drift uden bankbøger 208.380 209.189 210.100 
 

911 

 
 

Bankbøgerne 0 3.238 0 
 

-3.238 

Total drift med bankbøger  208.380 212.427 
  

-2.327 

 
 
Anlæg 

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = overskud budget  

2015 
budget  
2015 

regnskab pr. 
30/4 2015 

regnskab pr. 
31/8 2015 

afvigelse 

  1 2 3 4 3 – 2 

Anlæg 5.769 7.414 5.699 
 

-1.715 

 
 
*) Heraf forventes et underskud på boligstøtte/boligsikring på 1,5 mio. kr. Disse udgifter er ikke omfattet af 
overførselsadgang. Det samlede forventede regnskabsresultat i 2015 for Bibliotek og Borgerservice, der 
overføres til 2016, er derfor et underskud på 0,1 mio. kr.  
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Kultur- og Fritidsudvalgets 
Budgetopfølgning pr. 30.04.2015 

 
 
 

1. Udvikling vist på hovedområder 
2. Indledning 
3. Konklusion på budgetrevisionen 
4. Sammenfatning for hovedområdet Fritid 
5. Sammenfatning for hovedområdet Kultur 
6. Sammenfatning for hovedområdet Folkeoplysning 
7. Anlæg 

 
 
 
2. Indledning 
Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med de budgetansvarlige foretaget en budgetopfølgning 
pr. 30. april 2015 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Heri er budget, forbrug og andre budgetfor-
udsætninger (mængder og priser) gennemregnet.  
 
Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen udarbejdet et skøn for årets øko-
nomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuld-
stændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er ud-
sigt til væsentlige afvigelser, eller budgetområder af væsentlig betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets øko-
nomi.  
  
Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 209,2 mio.kr. og det for-
ventede regnskabsresultat pr. 30. april 2015 er et underskud på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvi-
gelse på 0,5 %.  
 
Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme er på 7,4 mio. kr. og det forventede regnskabs-
resultat pr. 30. april 2015 er et overskud på 1,7 mio. kr. Ud af det forventede regnskabsoverskud på 1,7 mio. 
kr., er de 1,6 mio. kr. overført fra regnskab 2014. Det betyder, at det forventede anlægsoverskud i 2015 er 
på 0,1 mio. kr. målt i forhold til den oprindelige anlægsbudgetramme i 2015.  
 
 
 
3. Konklusion på budgetrevisionen 
I Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2015 ses et forventet underskud på 0,9 mio. kr. 
 
Det forventede merforbrug i 2015 dækker primært et overskud på budgetrammen til kulturelle opgaver og på 
folkeoplysningsområdet. I modsat retning trækker budgetområderne boligstøtte/boligsikring og Udbetaling 
Danmark. 
 
I Center for Bibliotek og Borgerservice, er det på budgetområderne boligstøtte/boligsikring, der forventes et 
underskud på 1,5 mio. kr. samt på Udbetaling Danmark, hvor der forventes et underskud på 1,1 mio. kr. 
 
Siden regnskabsaflæggelsen for 2014 er ØKD saldoen (bankbøgerne), på i alt 3,2 mio. kr. overført til Kultur- 
og Fritidsudvalgets budgetramme. Saldoen på bankbøgerne, er optaget på centrale konti, og indgår derfor 
ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme i 2015. 
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4. Sammenfatning for hovedområdet Bibliotek og Borgerservice 
 

 

(nettobeløb i 1.000 kr.) 
 
(beløb i minus er lig med overskud) 

Oprindeligt 
budget 
2015 

Korrigeret 
budget 
2015 

Forventet 
regnskab pr. 
30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 
31/8 2015 

Aktuel 
afvigelse 

 
Borgerservice centerdrift 21.806 

 
20.653 20.490  -163 

 
Øvrige lovbundne opgaver 1.952 

 
1.949 1.794  -155 

 
Boligstøtte/boligsikring 50.635 

 
50.785 52.296  1.511 

 
Udbetaling Danmark 7.842 

 
7.693 8.792  1.099 

 
Kontrolenheden -2.704 

 
-2.692 -2.692  0 

 
Kørselskontoret 26.145 

 
26.037 25.550  -487 

 
Frederikshavn Bibliotek 22.492 

 
23.125 22.961  -164 

 
Bibliotek og Borgerservice  128.168 

 
127.550 129.191  1.641 

 

 
Budgetrammen for Bibliotek og Borgerserviceområdet er på 127,6 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat 
pr. 30. april 2015 er et underskud på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,3 %. 
 
Borgerservice centerdrift omfatter lønudgifter samt overheadmidler til personalet i Borgerservice, området 
forventer et regnskabsresultat i balance.  
 
Øvrige lovbundne opgaver omfatter begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, gebyrer vedrørende ejen-
domsoplysninger samt andre gebyrer, der forventes færre udgifter under området.  
 
Boligstøtte/boligsikring omfatter udgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring. På trods af en forøgel-
se af budgetrammen på 2 mio. kr. forventes der i 2015 et underskud på 1,5 mio.kr. idet boligstøtteudgifterne 
forventes at stige mere end forudsat, da huslejeudgifterne er steget hos kommunens borgere.  
 
Kommunen modtager hver måned en regning på 0,7 mio.kr. fra Udbetaling Danmark, med denne udgifts-
størrelse vil resultatet for 2015 være et underskud på 1,1 mio. kr. Det forventede underskud på budgetram-
men til Udbetaling Danmark i 2015 forventes udlignet over en årrække. Stigningen på underskuddet fra 2014 
skyldes primært stigning på administrationsbidrag. 
 
En forudsætning for at opnå budgetoverholdelse på kontrolenheden er, at der kan realiseres et indtægtskrav 
på 3,5 mio. kr. Der satses fremover særligt på sygedagpengeområdet og økonomisk friplads vil være fokus-
områder. 
 
Kørselskontoret er udfordret af nye udbuds- og planlægningsopgaver, herunder planlægningen af hele 
kommunens skolebuskørsel samtidig med implementering af ny skolereform. 
 
Frederikshavn Kommunes Biblioteker forventer i 2015 et overskud på 0,2 mio. kr. Budgettet på Frederiks-
havn Kommunes Biblioteker er blevet tilpasset, efter omstrukturering, således at budgettet i 2015 gerne skul-
le være i balance. 
 
Biblioteket fik i 2014 tilskud fra Kulturstyrelsen til Danmark Læser, projektet løber over 2 år, og 2. rate udbe-
tales i 2015. Der sker også en egenbetaling fra Bibliotekets side. 
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5. Sammenfatning for hovedområdet Fritid 
 

(nettobeløb i 1.000 kr.) 

 
-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget 
2015 

Korrigeret 
budget 
2015 

Forventet 
regnskab pr. 
30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 
31/8 2015 

Aktuel 
afvigelse 

 
Fritid 22.521 

 
 21.329 21.707  378 

 

Fritidsområdet dækker: 
 

 Stadions og grønne områder 

 Tilskud til idrætsforeninger 

 Iscenter Nord 

 Svømmehallen 

 Bannerslundhallen 

 Syvstenhallen 
 
Budgetrammen for fritidsområdet er på 21,3 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultat pr. 30. april 
2015 er et underskud på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 1,9 %. 
 
 
 
Iscenter Nord 
Iscenter Nord forventer i 2015 et regnskabsresultat tæt på balance. Der vil i 2015 stadig være merudgifter 
efter ombygningen af ishallen. Merudgifterne omhandler udvidelse af nød/panikanlæg, installation af eleva-
tor, tre nye brandporte og et brandanlæg. Disse installationer er lovpligtige og kræver herefter service og 
eftersyn. 
 
 
 
Frederikshavn Svømmehal 
I 2015 forventer Frederikshavn Svømmehal et underskud på 0,2 mio. kr. Den væsentligste årsag til det for-
ventede underskud er, at billetprisen er steget fra 2014 til 2015. Dette har påvirket besøgstallet, som har 
været faldende med ca. 1.000 gæster om måneden indtil nu i 2015, og derved resulteret i en lavere billetind-
tægt end budgetteret.  
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6. Sammenfatning for hovedområdet Kultur 
 

(nettobeløb i 1.000 kr.) 
 

-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget 
2015 

Korrigeret 
budget 
2015 

Forventet 
regnskab pr. 
30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 
31/8 2015 

Aktuel 
afvigelse 

 
Kultur 29.852 

 
32.648 31.595  -1.053 

 
På kulturområder er der følgende enheder: 

 

 Museer 

 Teatre 

 Musikskolen 

 Stadsarkivet 

 Kulturelle opgaver/projekter 

 Kulturhuse 
 
Budgetrammen for det kulturelle område er på 32,6 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultat pr. 30. 
april 2015 er et overskud på 1,053 mio. kr.,  hvilket svarer til en budgetafvigelse på 3,2 %. 
 
 
Frederikshavn Kommunes Musikskole 
Musikskolen forventer et regnskabsresultat tæt på balance. Musikskolen har i 2015 fået udbetalt bevilling til 
talentudvikling fra Kulturstyrelsen til sæson 2016/2017, beløbet er øremærket til dette. 
 
Salg af undervisningskapacitet til andre musikskoler forventes at holde niveauet fra 2014, ligesom antallet af 
elever og indtjening herfra forventes at være det samme. 
 
Som følge af tidligere års nedskæringer på både ledelses- og undervisningstid, henter Musikskolen et lavere 
beløb på statsrefusion og elevbetaling. Endvidere reguleres statstilskuddet, som følge af for meget udbetalt 
statstilskud i 2013. De negative økonomiske påvirkninger er der taget højde for i budget 2015. 
 
 
 
Frederikshavn Stadsarkiv 
Stadsarkivet forventer i 2015 at der er balance i budgettet. Den største del af stadsarkivets udgifter kommer, 
som følge af arkivets serviceydelser til forvaltninger og institutioner. Det sker i form af vejledning, modtagel-
se, registrering, bevaring og ekspedition i de kommunale samlinger til administrative og historiske formål. 
Der forventes i 2015 investeringer på en del inventar til opbevaring af arkivmateriale. 
 
 
 
Kulturelle opgaver/projekter 
Der forventes et overskud på fælleskontoen på 1,0 mio. kr. Det kan forklares med et forventet overskud på 
(0,6 mio. kr.) på Bannerslundprojektet og færre udgifter på udvendigt vedligehold på Det Musiske Hus. 
 
 
 
Kulturhus Kappelborg 
Kulturhus Kappelborg forventer i 2015 et regnskabsresultat i balance. Der er allerede på nuværende tids-
punkt planlagt forskellige arrangementer for 2015, alt fra pinserock med Beatles fejring, popkoncert, teaterfo-
restillinger, danseforestillinger, blueskoncert, børnekoncerter, Vendsyssel Festival, klaver- og cellokoncert, 
kurser, nytårskoncert, samt forfatterforedrag.  
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7. Sammenfatning for hovedområdet Folkeoplysning 
 

(nettobeløb i 1.000 kr.) 

 
-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget 
2015 

Korrigeret 
budget 
2015 

Forventet 
regnskab pr. 
30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 
31/8 2014 

Aktuel 
afvigelse 

 
Folkeoplysning 27.839 

 
27.662 27.607  55 

 
Folkeoplysningsområdets indeholder: 
 

 Folkeoplysende fritidsaktiviteter 

 Start- og udviklingspulje 

 Folkeoplysende voksenundervisning 

 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

 Lokaletilskud 

 Fritidsaktiviteter indenfor folkeoplysning 
 
Budgetrammen for folkeoplysningsområdet er på 27,6 mio. kr. i 2015. Det forventede regnskabsresultat pr. 
30. april 2015 er et overskud på 0,06 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,2 %.  
 
Det beregningsmæssige grundlag er, at der er taget udgangspunkt i forbruget under folkeoplysningsområdet 
for maj til december 2014, idet der forventes samme forbrugsmønster i 2015. 
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8. Anlæg 
 

(nettobeløb i 1.000 kr.) 

 
-= mindreforbrug 

Oprindeligt 
budget 
2015 

Korrigeret 
budget 
2015 

Forventet 
regnskab pr. 
30/4 2015 

Forventet 
regnskab pr. 
31/8 2015 

Aktuel 
afvigelse 

 
Kultur- og Fritidsudvalget 5.769 

 
7.414 5.699  -1.715 

 
På anlægsregnskabet for 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes et overskud på 1,7 
mio. kr.  
 
Overskuddet skyldes primært overførsel fra 2014 på 1,6 mio.kr. vedrørende ændring af udbetalingsprocedu-
re på ansøgninger til anlægstilskud til fritidsaktiviteter. Det resterende overskud er på pulje til digitalisering og 
velfærdsteknologi. 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme til anlæg er på 7,4 mio. kr. og det forventede regn-
skabsresultat pr. 30. april 2015 er et overskud på 1,7 mio. kr. Ud af det forventede regnskabsoverskud på 
1,7 mio. kr., er de 1,6 mio. kr. overført fra regnskab 2014. Det betyder, at det forventede anlægsoverskud i 
2015 er på 0,1 mio. kr. målt i forhold til den oprindelige anlægsbudgetramme i 2015.  
 



Bilag: 7.3. Sammendrag af regnskab 2014 KFU

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 10. august 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 25980/15
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Frederikshavn Kommune 
Kultur- og Fritidsudvalget 

 
regnskab 2014 
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  Det samlede resultat for Kultur- og Fritidsudvalget 2014: 
 
 
 
 
  

Drift 

 

 
Beløb vist i 1.000 kr. 
  
”-” = overskud 

 

 
Forbrug 2014 

 
Korrigeret budget 

2014 

 
Årsregnskab 

2014 
 

 

  
Borgerservice 

 
107.023 

 
108.965 -1.942 

 

  
Fritid 

 
22.569 

 
22.805 -236 

 

 
Kultur 

 
55.188 

 
56.824 -1.636 

 

 
Folkeoplysning 

 
28.792 

 
28.848 -56 

 

 

Total 
 

213.572 
 

217.442 
 

 -3.870 
 

  
 

Bankbøger*  
 

0 
 

782 782 

 
  

Anlæg 
 
Beløb vist i 1.000 kr. 
 
”-” = overskud 

 

 
Forbrug 2014 

 
Korrigeret budget 

2014 
Årsregnskab 

2014 
 

Anlæg 
 

5.007 
 

5.686 -679 

Anlæg i alt 
 

5.007 
 

5.686 -679 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Bankbogen udgøres af de enkelte institutioners over-/underskud i tidligere regnskabsår.  
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Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for  

Kultur- og Fritidsudvalget 
 
 

1. Indledning 
2. Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2014 
3. Sammenfatning bibliotek og Borgerservice 
4. Sammenfatning fritidsområdet 
5. Sammenfatning kulturområdet 
6. Sammenfatning folkeoplysningsområdet 
7. Anlæg 

 
 
 
1. Indledning 
Der er for hvert enkelt omkostningssted/område udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende 
over/underskud samt en specificeret årsberetning.  
 
Årsberetningerne omfatter:  
 

 Kort præsentation af institutionen  

 Orientering om regnskabsresultatet  

 Gennemgang af opnåede resultater i 2014 
 
I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det økonomiske resultat. Da der er tale om mange 
og meget forskellige omkostningssteder og derfor også rigtig mange indsatsområder, henvises til de enkelte 
årsberetninger, såfremt der ønskes et indblik i de faktisk opnåede resultater i 2014. 
 
 
 
2. Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2014 
De decentrale enheder under Kultur- og Fritidsudvalget har udarbejdet årsberetninger for de enkelte om-
kostningssteder og Økonomicentret har udarbejdet en sammenfatning med opsummering af årets økonomi-
ske resultat. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement til det øvrige regnskabsmate-
riale. 
 
Kultur- og Fritidsudvalgets budget var i 2014 på 217,4 mio. kr., og årets forbrug var på 213,6 mio. kr. Sam-
menlagt giver det et regnskabsoverskud på 3.9 mio. kr., hvilket svarer til 1,8 % af budgetrammen.   
 
Budgetåret 2014 var præget af et krav om stram økonomisk styring. Der er blevet foretaget 2 budgetopfølg-
ninger – senest pr. 31. august 2014. Her forventedes et overskud på 1,0 mio. kr. Det faktiske regnskabsre-
sultat for 2014 viser et overskud på 3,9 mio. kr. I forhold til skønnet pr. 31. august 2014 er årsresultat der-
med forbedret med 2,9 mio. kr.  
 
 
 
Heidi Becker-Rasmussen 
Direktør 
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3. Sammenfatning – Center for Bibliotek og Borgerservice 
 
Det samlede regnskabsresultat for Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB) er et overskud på 2,1 mio.kr.  
 
Centret består af følgende: 
 

 Centerdrift (borgerservice) 

 Boligstøtte/boligsikring 

 Lovbundne udgifter 

 Udbetaling Danmark 

 Kontrolenheden 

 Kørselskontoret  

 Biblioteket 
 
 
Centerdriften i Borgerservice dækker hovedsageligt de administrative konti. Regnskabsresultatet er et over-
skud på 1,7 mio. kr. og skyldes primært modtagne DUT-midler på 0,6 mio. kr. som grundet nye opgaver skal 
anvendes til en stilling på ydelsesområdet. Der har desuden været en periode med en del vakante stillinger 
grundet stillingsvurdering, der har været en stram styring af udgifterne, og en generel tilbageholdenhed i 
centret. 
 
I 2014 har CBB haft stor fokus på at få så mange borgere som muligt over på digital postkasse. Det blev pr. 
1. november 2014, lovmæssigt obligatorisk for alle danske borgere over 15 år, at bruge Digital Post. 
 
Graden af selvbetjente borgere i kommunen er ganske høj indenfor visse løsninger, men for at nå målet for 
de danske kommuner i henhold til den nationale digitaliseringsstrategi om at 80 % af befolkningen skal be-
tjene sig selv, er der behov for fortsat, at afsætte mange ressourcer til at guide borgerne digitalt. 
 
Telefonomstillingen varetager omstilling af samtlige opkald til Frederikshavn Kommune. I 2014 var der i alt 
197.212 opkald til omstillingen. 
 
Boligstøtteudgifter repræsenterer samtlige udgifter på boligstøtteområdet, som er opdelt i boligsikring og 
boligydelse til pensionister. Specielt øgede udgifter til boligsikring har gjort, at området kommer ud med et 
underskud i 2014 på 0,7 mio. kr. Der er ingen overførsel på dette område til ØKD. 
 
Lovbundne udgifter omfatter hovedsageligt begravelseshjælp, tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat-
ter, indtægter for ejendomsoplysninger samt gebyr på sundhedskort. Området er lovbestemt og CBB har 
derfor ingen indflydelse på regnskabsresultatet. Området kommer ud med et overskud på 0,7 mio. kr. 
 
Udbetaling Danmark omfatter primært udgifter til et administrationsbidrag på ca. 0,7 mio. kr. månedligt. Om-
rådet kommer ud med et regnskabsunderskud i 2014 på 0,8 mio. kr. Der er i de kommende år indregnet en 
samlet besparelse, grunden et faldende administrationsbidrag. 
  
Kontrolenheden har i regnskabsår 2014 haft udgifter på 1,2 mio. kr. primært udgifter til administrativt perso-
nale. Der var i regnskabsår 2014 budgetteret med et indtægtskrav på 2,9 mio. kr.  Dette krav er fuldt ud ind-
friet og området kommer ud med et regnskabsoverskud på 0,6 mio. kr.  
 
Kørselskontoret i Frederikshavn Kommune administrerer al visiteret borgerkørsel i et fælles kørselskontor.  
Regnskabsresultatet er et overskud på 0,3 mio. kr. resultatet er lykkes ved stram styring og konstant fokus 
på optimering af de enkelte kørselsordninger.  
 
Regnskabsresultatet for Frederikshavn Kommunes biblioteker, er et overskud på 0,1 mio. kr. 
 
Frederikshavn Kommune er en af 12 modelkommuner, hvor biblioteket deltager i Kulturministeriets Danmark 
Læser initiativ, de fik i 2014 et tilskud på 0,5 mio. kr. fra Kulturministeriet og 0,02 mio. kr. i lokal støtte. Pro-
jektet løber til marts 2015, og i maj kåres Danmarks bedste læsekommune. Der er til projektet budgetteret 
med en egenfinansiering på 0,2 mio. kr.  
 
Fusionen mellem Biblioteket og Borgerservice er tilendebragt, den nye teamstruktur trådte pr. 1. september 
for alvor i kraft. De enkelte teams er, for så vidt det har været muligt, flyttet sammen på mindre kontorer, og 
har derved etableret et tættere samarbejde i forhold til teamets respektive opgaver, vidensdeling og driftsop-
timering. 
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Bibliotekerne er ubetinget kommunens mest besøgte kulturinstitutioner og flere end 500.000 har besøgt 
CBB’s afdelinger i Ålbæk, Østervrå, Sæby, Skagen, Frederikshavn samt bogbussen i 2014. 
 
 
Over 17.000 af kommunens borgere er aktive lånere, og der blev lånt og fornyet 449.000 fysiske materialer 
fra bibliotekernes afdelinger i 2014. I e-ressourcer er der sket en stigning, og der er således i 2014 brugt 
600.000 kr. på området, og efterspørgslen er fortsat stigende. 
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4. Sammenfatning – Fritidsområdet 
Fritidsområdets budgetramme er på 22,6 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2014 viser et overskud på 0,2 
mio. kr., hvilket svarer til 0,9 % af budgetrammen. 
 
Fritidsområdets decentrale enheder er: 
 

 Fritidsfaciliteter 

 Frederikshavn Stadion 

 Grønne områder - Teknisk Forvaltning / Park - og Vej 

 Iscenter Nord 

 Frederikshavn Svømmehal 

 Bannerslundhallen 

 Syvstenhallen 

 Driftstilskud til selvejende haller 
 
 
Iscenter Nord 
Iscenter Nord har i 2014 et overskud på 25.886 kr. Iscenter Nord har i 2014 fået en helt ny tagkonstruktion. 
Hallen er blevet renoveret, med nye møderum, omklædningsrum og badfaciliteter. I dag rummer hallen op til 
4.000 tilskuere.  
 
Hallen har ikke kunnet benyttes i flere måneder i 2014, hvilket har bevirket færre indtægter. I perioden, hvor 
det har været muligt har der været flere private virksomheder der har afholdt forskellige personalearrange-
menter på isen, og der har igen i 2014 været afholdt istølt, hvor folk fra hele Norden har deltaget, arrange-
mentet er en stor succes.  
 
 
Bannerslundhallen 
Bannerslundhallen har i 2014 et underskud på 33.774 kr. Der har i 2014 været ekstraordinære udgifter til 
udskiftning af industriopvaskemaskine samt udskiftning af hallens hjertestarter.  
 
I 2014 har hallen været benyttet i 2718 timer, det er 371 timer mere i forhold til 2013. Der er i 2014 ikke sket 
de store vedligeholdelsesopgaver af hallen. 
 
 
 
Frederikshavn Svømmehal 
Frederikshavn Svømmehal har i 2014 opnået et regnskabsoverskud på 172.103 kr. Overskuddet er frem-
kommet som følge af et fornuftigt besøgstal, der har været ca. 10.000 flere besøgende i 2014 end i 2013. 
Overskuddet skal bruges til at nedbringe gælden på bankbogen. 
 
Svømmehallen har i 2014 bl.a. fået renoveret sit ventilationssystem i omklædningsrummene og udskiftet to 
at sandfiltre til en mere energivenlig filtrering.  
 
 
Syvstenhallen 
Syvstenhallen har i 2014 et underskud på 3.584 kr. Udlejningen af hallen var i 2014 på 1.063 timer, hvilket er 
en lille tilbagegang i forhold til 2013.  
 
Der er i 2014 ikke sket nogen større vedligeholdelse af hallen.  
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5. Sammenfatning - Kulturområdet 
Kulturområdets budgetramme er på 56,8 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2014 viser et overskud på 1,6 
mio. kr., hvilket svarer til 3 % af budgetrammen. 
 
Kulturområdet omfatter følgende decentrale institutioner/enheder: 
 

 Museer 

 Teatervirksomhed 

 Musikskoler 

 Stadsarkivaren 

 Frie midler + projekter 

 Det Musiske Hus/Regionalt Spillested 

 Maskinhallen 

 Maigaarden 

 Kommandantboligen 

 Manegen - Sæby Kulturhus 

 Ålbæk Kulturhus 

 Kappelborg Skagen Kulturhus 
 
 
 
Frederikshavn Kommunes Musikskole 
Regnskabet viser et nettooverskud på 0,2 mio.kr. hvilket hænger sammen med flere faktorer. Da ledelsen 
blev omstruktureret og ledelsestiden reduceret, blev der frigivet midler som blev disponeret til kerneydelsen 
samt til dækning af en reguleret refusion i 2015, der skyldes for meget modtaget refusion i 2013. Struktur-
ændringer på folkeskole- og dagtilbudsområdet, har gjort, at det ikke har været muligt at igangsætte de 
samarbejder som var hensigten i 2014.   
 
Musikskolen har i 2014 haft et højt aktivitetsniveau med små 100 koncerter i løbet af året. Godt halvdelen af 
koncerterne er afholdt i egne lokaler, mens den anden halvdel er afholdt ude af huset i f.eks. kirker, i det fri, 
til festivaler osv. Endvidere har Musikskolen medvirket ved en række specielle arrangementer såsom Barn-
dommens gade.   
 
Musikskolen har i løbet af 2014 også arbejdet med organisationsudvikling, hvor alle medarbejdere har delta-
get. Der blev arbejdet med det faglige fællesskab, samt Musikskolen og lokalsamfundet. Resultatet er skre-
vet ind i virksomhedsplanen for 2015, og flere initiativer er allerede søsat. 
 
 
 
Frederikshavn Stadsarkiv 
Stadsarkivets regnskabsresultat for 2014 er et overskud på 107.597 kr. Overskuddet skyldes blandt andet 
refusion i forbindelse med barsel. En del af overskuddet skal bruges til nedbringelse af gælden på bankbo-
gen, så det samlede resultat for 2014 er et overskud på 71.260 kr. 
 
Stadsarkivet har i 2014 udbygget sit digitaliseringsprojekt, der er indkøbt scannere, hvor arkivalier og fotos 
bliver scannet og gjort tilgængelige via arkivets website. Således er der digitaliseret flere tusinde fotos i løbet 
af 2014 og der forventes en øget digitalisering i 2015.  
 
Stadsarkivet har desuden lavet en fotoudstilling med konferencen Barndommens Gade.  
 
 
 
Fælleskonto 
Centerchefens fælleskonto har et overskud i 2014 på 0,9 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. til projekt Bannerslund, 
0,1 mio. kr. til analyse på fritidsområdet 0,1 mio. kr. til børnekulturpuljen samt et mindre overskud på projekt 
Filmmaskinen.   
 
 
 
Frie midler 
Puljen med Frie midler, på i alt 632.870 kr., er i 2014 blevet brugt til at støtte mange forskellige arrangemen-
ter, eksempelvis sommerkoncerter, verdensballet i Skagen, Jazzfestival i Sæby, fritids- og ungdomsklubber-
nes eventdag, udstilling om 2. Verdenskrig i Retfærdigheden, tilskud til filmproduktionen (Norskov), samt 
støtte til kommunens lokalhistoriske arkiver og foreninger. Der er i 2014 et overskud på 77.431 kr. 
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Manegen Sæby Kulturhus 
Manegen Sæby Kulturhus har i 2014 et regnskabsoverskud på 23.855 kr. Det skyldes primært at der har 
været et mindreforbrug på el/vand, varme og renovation, samt at der har været færre udgifter til vintervedli-
gehold.  
 
Der har i 2014 været afholdt en workshop med Shane Brox, børneteater og foredrag med blandt andet Leif 
Davidsen, Thyra Frank og Frank Erichsen (Bonderøven fra DR2). Det skønnes at der i 2014 har været ca. 
95.000 personer der har brugt Kulturhuset. 
 
 
 
Kappelborg Skagen Kulturhus 
Kappelborg Skagen Kulturhus kommer i 2014 ud med et underskud på 16.988 kr. Den primære årsag til, at 
regnskabet viser et underskud er, at der har været et faldende billetsalg til sæsonens sidste arrangementer. 
Samlet set har der hen over året dog været en stigende publikumsinteresse for Kappelborgs arrangementer.  
 
Det har i 2014 været nødvendigt med ekstraordinære investeringer i teknisk udstyr (lys og lyd) og forbedrin-
ger af scene og publikumsforhold. Disse udgifter er afholdt indenfor budgetrammen. 
 
 
 
Arena Nord 
Arena Nord, der består af Det Musiske Hus, Kommandantboligen og Maskinhallen, har i løbet af 2014 haft 
mange forskellige arrangementer. Det Musiske Hus har i 2014 fejret 10 års fødselsdag. 
 
Der har i 2014 ikke været større udgifter til udvendig vedligehold af Det Musiske Hus, og der er derfor et 
overskud på 0,2 mio. kr.  
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6. Sammenfatning - Folkeoplysningsområdet 
Folkeoplysningsområdets budgetramme er på 28,8 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2014 viser et over-
skud på 0,05 mio. kr., hvilket svarer til 0,2 % af budgetrammen. 
 
Folkeoplysningsområdet dækker følgende: 
 

 folkeoplysningsudvalg 

 folkeoplysende voksenundervisning 

 folkeoplysende foreningsarbejde  
- lokaletilskud 
- aktivitetstilskud 
- leder og instruktørtilskud 
- trænertilskud 
- transporttilskud 

 tilskud til brugerforeningen Arena Nord, herunder lokaletilskud og idrætspolitiske tiltag 
 
 
Der i 2014 et beskedent overskud på hele folkeoplysningsområdet på 0,05 mio. kr. Der har i løbet af 2014, 
været ekstraordinære udgifter til blandt andet overnatning og rengøring på Nordstjerneskolen i forbindelse 
med lokaleudlejning og arrangementer. 
 
Der er i 2014 kommet 3 nye foreninger, PH Vendelbo, MTB Frederikshavn og Skøjte og Sportsforening 
Nord. 
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7. Anlæg 
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2014 været omfattet af 8 projekter til en samlet 
sum af 5,7 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud for hele anlægsområdet på 0,7 mio. kr.  
      

 Anlægstilskud – under folkeoplysningsområdet 

 Maskinhallen – renovering af bygninger 

 Renovering af Frederikshavn Svømmehal 

 Anlægsdel af tilskud til foreninger 

 Skagen Fortidsminder 

 Bannerslundhallen – lysarmaturer 

 Tilskud til renovering af Skagen Museum 

 Pulje til digitalisering og velfærdsteknologi 
 
 
Den primære årsag til overskuddet er at der er udbetalt færre anlægstilskud under folkeoplysningsområdet til 
energioptimeringer.  



Bilag: 7.4. Initiativer til budgetoverholdelse i 2015 - KFU

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 10. august 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 94871/15



Initiativer til budgetoverholdelse i 2015 på Kultur- og Fritidsudvalgets 
budgetområde

4. juni 2015
Det forventede regnskabsresultat i Kultur- og Fritidsudvalget i 2015 er et 
underskud på 0,9 mio. kr. 

På den baggrund iværksættes følgende ekstraordinære tiltag på Kultur- og 
Fritidsudvalgets budgetområde. Tiltag, som er nødvendige at indføre med øjeblikkelig 
effektuering med hensyn til at opnå de tilsigtede økonomiske rationaler. 

1. En vakance-periode på 1 måneder har beregningsmæssigt en besparende virkning 
på 135.000 kr. ved årets udgang. Vakance-perioden gælder alle fastansættelser samt 
midlertidige ansættelser, herunder vikariater, hvor ansættelsesperioden har været af 
minimum 6 måneders varighed. Personer i jobtræning, skåne- og flexjobs, 
sæsonansatte, studerende og elever er ikke omfattet af vakance-perioden. 

2. En vakance-periode på 2 måneder har beregningsmæssigt en besparende virkning 
på 270.000 kr. ved årets udgang. Vakance-perioden gælder alle fastansættelser samt 
midlertidige ansættelser, herunder vikariater, hvor ansættelsesperioden har været af 
minimum 6 måneders varighed. Personer i jobtræning, skåne- og flexjobs, 
sæsonansatte, studerende og elever er ikke omfattet af vakance-perioden. 

3. Tilbageholdenhed på indkøb og tjenesteydelser. 

4. Tilbageholdenhed på uddannelse, kurser og repræsentation
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Beskrivelse af budgetprocessen 2016 - 2019 
 
 
Det er Økonomiudvalgets ansvar, at forankre budgetprocessen i organisationen og træffe 
beslutninger om, hvordan spillereglerne og budgetprocesser i budgetlægningen skal udformes. 
  
Budgetprocessen tilrettelægges således, at Økonomiudvalget varetager den overordnede 
koordinering og styring af forløbet af budgetlægningen. Udvalgene udarbejder et budget indenfor 
den ramme, som de tildeles. 
  
Budgetoverholdelse i 2015 
Udgangspunkt for budgetlægningen 2016 – 2019 er, at det vedtagne budget for 2015 overholdes 
for samtlige bevillingsområder – både drifts- og anlægsbevillinger.  
 
Ved budgetlægningerne for henholdsvis 2014 og 2015 er der indarbejdet store reduktioner på alle 
områder, for at det samlede udgiftsniveau og de samlede indtægter kan gå op med en nødvendig 
kasseopbygning.   
  
Det er derfor nødvendigt at udvalgene holder fokus på, at fortsætte det gode arbejde med at 
overholde de enkelte områders driftsbudgetter i 2015. 
 
Økonomiudvalget har besluttet, at den skattefinansierede anlægsramme (den del af anlæg som 
ikke er lånefinansieret) i oprindeligt budget 2015 skal overholdes for anlægsniveauet for 2015.  
  
Økonomiske målsætninger  
De økonomiske målsætninger der blev besluttet i forbindelse med budgetlægningen for 2015 
fastholdes. 
 
Målsætningerne er følgende: 
 

1. Det er en målsætning, at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 
150 mio. kr. 

2. Det er en målsætning, at have et skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Derudover 
kan der være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og 
det ud fra en samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre 
investeringen. 

3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på 
minimum 80 mio. kr. 

 
Opstart af budgetarbejdet 
Efter økonomiudvalgets vedtagelse af tidsplan og budgetproces for budget 2016 – 2019 går det 
administrative budgetarbejde i gang. I opstartsfasen tager administrationen udgangspunkt i 
budgetoverslagsåret 2016 fra det vedtagne budget 2015.  
 
Budgetoverslagsåret er korrigeret for de politiske beslutninger, der har indflydelse på 
budgetoverslagsåret 2016. Derudover reguleres der for demografiudviklingen i henhold til 
Økonomiudvalgets beslutning fra mødet den 21. januar 2015.  
 
Når der foreligger nye pris- og lønskøn fra KL vil disse blive indregnet. 
  
Driftsbudgettet laves før sommerferien 
Budgetprocessen er tilrettelagt således, at fagudvalgene på deres juni møder vedtager 
driftsbudgettet, som overholder den af økonomiudvalget udmeldte budgetramme. Det betyder 
også, at fagudvalgene skal have truffet beslutninger om de eventuelle ændringer af serviceniveau 
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og produktivitet på deres områder, som er nødvendige, hvis der er behov for at finde reduktioner i 
forhold til at overholde budgetrammen. 
  
Udvalgenes budgetmateriale, som fremsendes til Økonomiudvalgets budgetbehandling på juni 
mødet skal indeholde følgende materiale: 

 budgetforslag på udvalgets område som overholder den udmeldte budgetramme 
 beskrivelse af det serviceniveau som budgetforslaget giver mulighed for at realisere 
 beskrivelse af de ændringer i serviceniveauet som det har været nødvendigt at indarbejde 
 eventuelle budgetudfordringer eller ønsker til nye tiltag med tilhørende finansieringsforslag 

– der kan kun fremsendes finansierede ændringsforslag 

Budgetforslaget skal være realistisk og skal kunne gennemføres i budgetåret, som det 
fremsendes. Det betyder, at der ikke må være uløste budgetudfordringer, som vil ramme udvalget i 
budgetåret og føre til et merforbrug. 
  
Der kan derfor ikke fremsendes udgiftsforøgende ændringsforslag eller problembeskrivelser til 
Økonomiudvalget eller Byrådet. Ønsker et udvalg alligevel at fremsende budgetudfordringer eller 
nye budgetønsker, skal disse være ledsaget af en finansieringsangivelse, der afbalancerer 
budgetudvidelserne. På den måde giver man mulighed for, at der senere i budgetforløbet kan 
foretages politiske prioriteringer. 
  
Budgettilgang 
Allerede ved budgetlægningen for 2015, blev der i budgetoverslagsår 2016 indarbejdet en 
forventet produktivitetsstigning på 1 %, svarende til en samlet reduktion på 25 mio. kr., som skal 
udmøntes / realiseres nu. Det er derfor i processen for budget 2016 fortsat nødvendigt at arbejde 
med ændringer af serviceniveauer og/eller med måder, hvorpå produktiviteten kan øges. For at 
kunne lykkes med det arbejde er det vigtigt, at synsvinklen i processen er således, at den bidrager 
til at se mulighederne og bevare den positive tilgang. Det kan gøres ved i højere grad at fokusere 
på at beskrive det serviceniveau, som man kan få for de ressourcer, der er til rådighed, men 
naturligvis også kort og konkret nævne de ændringer i serviceniveauer, som man indfører på 
grund af reduktionerne.  
  
Derfor skal udvalgenes budgetforslag, ud over talmaterialet, indeholde en beskrivelse af det 
serviceniveau, som budgettet giver mulighed for at realisere, og herunder også anføre de 
ændringer som dette serviceniveau indeholder, i forhold til det eksisterende niveau. 
  
De konkret beregnede budgetrammer kan først være endeligt klar til Økonomiudvalgets møde den 
18. marts. For ikke at forsinke budgetprocessen igangsættes det administrative budgetarbejde 
efter Økonomiudvalget på februar mødet vedtager tidsplan og køreplan for budgetprocessen. 
 
Ansvarsfordelingen i budgetforløbet 
Byrådet vedtager budgettet. 
Økonomiudvalget har ansvaret for processen, og for at der bliver udarbejdet et budgetforslag. 
Økonomiudvalget vedtager en tidsplan og en metode for hvorledes budgettet skal udarbejdes. 
Fagudvalgene har ansvaret for at udarbejdet et budgetforslag på eget område inden for den 
budgetramme, som Økonomiudvalget har tildelt udvalget og inden for de spilleregler for 
budgetlægningen, som Økonomiudvalget har vedtaget. 
 
På marts møderne behandler udvalgene tidsplan og budgetproces, som er vedtaget af 
Økonomiudvalget. Udvalget giver indhold til den opgave budgetlægningen udgør for udvalget og 
vedtager proces og tidsplan for sit eget budgetarbejde. 
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Kort beskrivelse af budgetprocessen 
Økonomiudvalget vedtager i februar den proces som budgetlægningen skal foregå efter.  
Direktionen bemyndiges til at sætte budgetarbejdet i gang med en administrativ udmelding efter 
Økonomiudvalgsmødet i februar. 
På marts mødet udmeldes budgetrammerne, indenfor hvilke fagudvalgenes budgetter skal 
udarbejdes.  
Frem til juni måned udarbejder fagudvalgene deres budgetforslag. 
I juni foretager Økonomiudvalget en statusvurdering af budgetarbejdet og tilretter 
budgetrammerne, hvis der er behov for det. 
I august behandler Økonomiudvalget det foreløbige budgetoplæg samt de særlige 
finansieringsbehov og tilhørende omstillingsblokke, der måtte være fremkommet i forbindelse med 
budgetudarbejdelsen.  
Endelig fremsender Økonomiudvalget et budgetforslag til første behandling i Byrådet i september 
måned. 
 

----  I det følgende uddybes budgetprocessens faser  --- 
 
 
Budgetprocessen er opdelt i forskellige faser. Nedenfor er angivet indholdet i faserne. 
 
Forberedelsesfasen  
Januar – ultimo marts 
 
Direktionen drøfter forslag til budgetproces og tidsplan  
 
På februarmødet vedtager Økonomiudvalget budgetproces og tidsplan for budgetlægningen for 
2016 – 2019. 
 
På martsmødet foretager Økonomiudvalget 1. rammeudmelding. Rammerne tager udgangspunkt i 
overslagsårene fra budget 2015 og reguleres for demografi samt evt. vedtagne tillægsbevillinger. 
Desuden reguleres for pris og lønstigninger (under forudsætning af at P/L stigningen er kendt på 
tidspunktet for rammeudmeldingen). Er den ikke kendt meldes rammerne ud i 2015 P/L). 
 
Økonomiudvalget og HovedMED afholder dialogmøde om budgettet / budgetrammerne. 
 
Udvalgene skal overholde de udmeldte rammer. Budgetforslaget skal udarbejdes inden for disse 
rammer, er der områder hvor der er stigende udgiftspres, skal dette modsvares af reduktioner på 
andre områder eller ved servicereduktioner.  
Udvalget skal beskrive, hvorledes udvalgets budgetforslag for 2016 kan holdes inde for den 
udmeldte ramme. Det skal således beskrives, hvorledes ændringer i serviceniveau og / eller 
ændringer i produktivitetsforhold bidrager til budgettets rammeoverholdelse. 
 
Den kommunale chefgruppe igangsætter budgetarbejdet på baggrund af de udstukne rammer fra 
Økonomiudvalget.  
 
Hvis der skal ske ændringer af budgetrammen, skal Økonomiudvalget godkende disse ændringer. 
Disse ændringer vil kunne besluttes på Økonomiudvalget møde i juni. 
 
Administrativ bearbejdning og politisk drøftelses fase 
Ultimo februar / marts – juni 
 
Udsendelse af budgetrammer og budgetvejledning og igangsættelse af det administrative 
budgetarbejde. Der udarbejdes budgetforslag inden for de udmeldte budgetrammer.  
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Områder med særlige finansieringsudfordringer beskrives og fremlægges for økonomiudvalget i 
juni sammen med omstillingsblokke. Et udvalg kan ikke fremlægge finansieringsudfordringer uden 
samtidig at fremlægge finansieringsblokke af en tilsvarende størrelse. Udvalgsområderne 
udarbejder beskrivelser i forhold til reduktions- og omstillingsbeløb. 
 
Fagudvalg holder dialogmøder med brugerbestyrelser, råd m.v. 
 
På udvalgsniveau udarbejdes der et administrativt budgetforslag inden for de udsendte rammer. 
Evt. nye tiltag på udvalgsniveau finansieres indenfor udvalgsrammen.  
 
MED-udvalgene inddrages på alle niveauer i budgetprocessen 
 
Direktionen afholder budgetseminar. Der drøftes udfordringer i forbindelse med budgetlægningen, 
herunder områder med særlig finansieringsbehov og tekniske ændringer. Direktionen drøfter de 
foreslåede reduktions- og omstillingsbeskrivelser, for koordinering og retningstilpasning i et 
helhedsbillede. 
 
Frem til 1. behandlingen drøfter den kommunale chefgruppe løbende budgetarbejdet på sine 
møder.   
 
Senest på juni møderne fremstiller Udvalgene et budgetforslag, som overholder de udmeldte 
budgetrammer. Udvalgene fremsender en statusmelding på budgetarbejdet for eget område med 
reduktions- og omstillingsbeskrivelser til orientering for økonomiudvalget til mødet i juni. 
 
Direktionen udarbejder oplæg til korrektioner af de tidligere udmeldte budgetrammer som 
behandles på Økonomiudvalgets juni møde. Økonomiudvalget drøfter budgetarbejdet, og 
behandler Direktionens forslag til korrektioner af budgetrammerne.  
 
På juni mødet behandler Økonomiudvalget områder med særlige finansieringsbehov og forslag til 
ændringer af rammerne samt de indkomne reduktions- og omstillingsblokke, der foretages evt. 
omprioriteringer. Økonomiudvalget godkender rammerne for det videre budgetarbejde.  
 
Økonomiudvalgets beslutninger fra juni mødet herunder eventuelle rammeændringer indgår i 
fagudvalgenes videre budgetarbejde. 
 
Der afholdes budgettemamøde forud for ordinært byrådsmøde i juni. Her orienteres om årets 
økonomiaftale og der orienteres om Økonomiudvalgets evt. dispositioner.  
 
 
Teknisk fase 
Medio juni – primo august 
 
Økonomiafdelingen modtager følgende materiale fra udvalgsområderne: 

- Budgettal indenfor den administrative udmeldte budgetramme på drift 
og anlæg. 

- Budgetbemærkninger, budgetforudsætninger m.v.  
- Beskrivelse af evt. ændringer i forhold til sidste budget. 

 
Budgettal indberettes til Økonomisystemet og der foretages afstemning til rammerne 
 
Indtægtsgrundlaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet indregnes i budgetoplægget. Der 
indregnes ligeledes ændringer som følge af budgetgarantien, ændringer i overførselsudgifter, 
ændringer i medfinansiering af sundhedsudgifter, lov- og cirkulæreprogram samt andre kendte 
ændringer som følge af økonomiaftalen. 
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Lov- og cirkulæreændringer indarbejdes ved, at der korrigeres i udvalgenes budgetrammer. Det vil 
fremgå, hvor stort et beløb, at der bliver korrigeret med ved de enkelte lov- og cirkulæreændringer. 
Der er dog en bagatelgrænse på 25.000 kr.  
 
Det tekniske budgetoplæg færdiggøres af Økonomicentret med diverse skemaer og 
bemærkninger. 
 
Direktionen behandler det tekniske budgetoplæg og overgiver det til politisk behandling. 
 
Beslutningsfasen 
August – oktober 
 
Direktionen fremsender Direktionens budgetoplæg til behandling i Økonomiudvalget. Grundlaget 
for det tekniske budgetoplæg er det budgetforslag for drift og anlæg, som Økonomiudvalget har 
udarbejdet på baggrund af fagudvalgenes indstillinger før sommerferien. Direktionen indarbejder 
ny viden fra årets økonomiaftale og fra eventuelt øvrige forhold i det tekniske budgetoplæg. 
 
Økonomiudvalget behandler det samlede budgetoplæg herunder den samlede balance i 
budgetoplægget og anlægsrammer. Økonomiudvalget sammenholder budgetoplægget med de 
økonomiske målsætninger. I tilfælde af, at der er finansieringsproblemer i budgetoplægget, 
vedtager Økonomiudvalget forslag til, hvorledes disse kan løses. 
Direktionens budgetoplæg danner baggrund for udvalgenes budgetbehandling. 
Økonomiudvalget behandler budgetforslag på eget område.  
Direktionens budgetoplæg sendes ligeledes til udtalelse i HovedMED og Ældrerådet.  
 
Efter udsendelse af Direktionens budgetoplæg foretages der politiske drøftelse og forhandlinger 
om udarbejdelse af ændringsforslag til Direktionens budgetoplæg. 
 
Fagudvalgene behandler budgetforslaget for eget område. Hvis der i forbindelse med 
økonomiaftalens indhold eller forudsætninger er fremkommet områder, som ikke tidligere har 
været behandlet, og hvortil der er knyttet særlige finansieringsbehov fremsendes disse til 
behandling på budgetdebatmødet. Der kan kun fremsendes områder med særlige 
finansieringsbehov, hvis der samtidig fremsendes forslag til finansiering. 
 
Der afholdes budgetdebatmøde den 26. august. Emner for dagen fastlægges ud fra de aktuelle 
problemstillinger på dette stadie i budgetprocessen som input til økonomiudvalgets 1. behandling 
af budgetforslaget. 
 
Budgetforslaget 1. og 2. behandles 
 
Mellem 1. og 2. behandling udarbejdes der politiske ændringsforslag. Høringssvar fra MED-
udvalgene modtages. 
 
Umiddelbart efter budgetvedtagelsen orienteres ledere og tillidsfolk. 
 
 
Tidsplan: 
Der er udarbejdet en tidsplan, som beskriver hele budgetprocessen i detaljer.  
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Udeholdt 

budgetbeløb

Budgetforslag

P2 (Budgetårets 

priser)

1 kr.

KFU 02/2016 KFU 04/2016 KFU07/2016 KFU 08/2016 KFU 08/2017 Enheder til 

reducering

Reduktion 

100.000

Reduktion 

1.274.000

DKK DKK DKK 0,12 1,51

Borgerservice 22.710.695 -150.000

Boligstøtte/boligsikring 51.492.312

Udbetaling Danmark 7.739.798

Borgerservice Kontrolenheden -2.737.270 -2.737.270 -3.243 -41.313

Kørselskontoret 26.644.634 26.644.634 31.565 402.141

Frederikshavn Kommunes biblioteker 23.554.566 23.554.566 27.904 355.503

Hjørringvej 200 7.063 7.063 8 107

Øveforeningen Maigaarden 69.634 69.634 82 1.051

Kommandantboligen 8.574 8.574 10 129

Manegen Sæby Kulturhus 549.649 549.649 651 8.296

Maskinhallen 93.277 93.277 111 1.408

Museer

Nordjyllands kystmuseum 6.536.682 6.536.682 7.744 98.656

Frederikshavn Kunstmuseum 731.104 731.104 866 11.034

Konsul Ørums gård 35.976 35.976 43 543

Skagen Museum 3.508.086 3.508.086 4.156 52.947

Teatre

Frederikshavn Teaterforening 131.606 131.606 156 1.986

Teater bibliotek og KAFBU 75.783 75.783 90 1.144

Vendsyssel Teater 706.347

Stadion og idrætsanlæg

Arealer og pladser 68.324 68.324 81 1.031

Boldbanekontrakt 2.041.154

Sæby Svømmebad 3.140.740 3.140.740 3.721 47.402

Dybvadhallen 522.527 522.527 619 7.886

Frederikshavn Idrætscenter I/S 2.356.692 2.356.692 2.792 35.569

Lystfiskerforeningen Fr.havn 35.125 35.125 42 530

Skagen Kultur- og Fritidscenter 3.940.387 3.940.387 4.668 59.471

Skagen Ridehus 109.639 109.639 130 1.655

Skagen Tennis- og Badmintonklub 698.999 698.999 828 10.550

FFI 239.393 239.393 284 3.613

Sæby Fritidscenter 510.291 510.291 605 7.702

Vedligeholdestilskud SIK 1.051.694 1.051.694 1.246 15.873

Østervråhallen 1.290.651 1.290.651 1.529 19.479

Ålbæk Idrætscenter 1.426.475 1.426.475 1.690 21.529

Ålbæk Idrætsforening 263.408 263.408 312 3.976

Syvstenhallen 229.747 229.747 272 3.468

Fælleskonto

Dispositionspulje 0,5% 290.979 290.979 345 4.392

Ad-hoc pulje 90.647 90.647 107 1.368

Administration/projektydelser 660.595 660.595 783 9.970

Analyse på fritidsområdet 357.118 357.118 423 5.390

Bannerslundprojekt 656.602 656.602 778 9.910

Borgerhuse 105.489 105.489 125 1.592

Børnekultur- puljemidler 94.079 94.079 111 1.420

Børnekulturfestival 25.880 25.880 31 391

Børnekulturkonsulent 547.398 547.398 648 8.262

Filmfestival 85.215 85.215 101 1.286

Filmmaskinen 407.603

Frederikshavn kommunes prisfest 81.696 81.696 97 1.233

Frie midler 416.095 416.095 493 6.280

Kulturalliancen 67.239 67.239 80 1.015

Maritim Historisk Forening 187.161 187.161 222 2.825

Regional Kulturaftale 208.079 208.079 247 3.140

Sct. Hans aften Skagen 21.097 21.097 25 318

Skagen Festival 232.965 232.965 276 3.516

Skulpturer 623 623 1 9

Verdensballetten 37.683 37.683 45 569

Aalbæk Kulturhus 111.979 111.979 133 1.690

Frederikshavn Kommunale 

Musikskole
6.376.978 -40.000 -40.000

Stadsarkiv 1.564.532 1.564.532 1.853 23.613

Bannerslundhallen 562.563 562.563 666 8.491

Iscenter Nord 1.763.040 -250.000

Kulturhuset Kappelborg 2.089.114 -5.000 -5.000 35.000

Folkeoplysning 27.570.227 -1.000.000

Det Musiske Hus 2.912.240 2.912.240 3.450 43.954

Frederikshavn Svømmehal 1.736.852 -80.000 -80.000

sag 14/21293 dok.nr. 97027/15
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BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET - REDUKTIONER BUDGET 2015 - 2018

2015 2016 2017 2018

A Digitaliseringspulje KFU 856 3.886 3.886 3.886

B Afbureaukratiseringspulje 3.772 3.752 3.747 3.747

C Økonomiudvalgets reduktionspulje 366 365 365 365

D Mere tid til kerneydelse 3.309 4.117 4.116 4.116

E Difference udmøntning af budget 2013 103 0 0 0

F 1% produktivitetsstigning 0 1.584 3.151 4.704

G 3% reduktionspulje 4.918 4.898 4.898 4.898

H Andel 25 mio. efter nøgletal Eco 2.569 2.569 2.569 2.569

I Demografipulje 522

I alt reduktioner 16.415 21.171 22.732 24.285

2015 2016 2017 2018

A - E I alt reduktioner A - E 8.406 12.120 12.114 12.114

F - I I alt reduktioner F - I jf. idekatalog 8.009 9.051 10.618 12.171

I alt reduktioner 16.415 21.171 22.732 24.285

BUU 01 Ny struktur på fritidsområdet 700 1.500 1.500 1.500

BUU 02 Bæredygtig børneområde model Y 8.537 18.771 18.121 17.489

BUU 05 BUU 05 Reduktion på Ungdomsskoleområdet 540 1.300 1.300 1.300

BUU 07 Ændret SFO-takst 1.390 3.000 2.710 2.435

BUU 08 Rammereduktion fritids- og aftenklubber 1.500 1.500 1.500 1.500

BUU 09 Rullende skolestart på alle skoler 765 1.830 1.780 1.730

BUU 10 Optimere indsatsen i UU 500 500 500 500

BUU 11 Omlægning af skolebibliotekerne 500 1.200 1.200 1.200

BUU 13 Tosprogede og modersmålundervisning 195 475 475 475

BUU 15 SFO - lukkedage 200 585 540 495

BUU 16 Reduktion antal pladser Fr.Havn Døgncenter 1.470 1.470 1.470 1.470

BUU 18 Måltal nedbringelse an antal anbringelser 1.951 3.810 5.668 7.217

I alt beslutningsforslag jf. BUU 12. juni 2014 18.248 35.941 36.764 37.311

Manglende beslutning om finansiering af reduktioner 2015 2016 2017 2018

A - E I alt reduktioner A - E 5.487 7.169 7.167 7.168

F - I I alt reduktioner F - I jf. idekatalog -10.239 -26.890 -26.146 -25.140

I alt manglende beslutning pr. 17. juni 2014 -4.752 -19.721 -18.979 -17.972

 12.01.2015 Dok 5607-15 Sag 14/21293



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - REDUKTIONER 2016 2017 2018 2019

A Digitaliseringspulje - KFU 726 726 725 725

B Digitaliseringspulje - Bibliotek og Borgerservice 616 615 614 614

C 1% produktivitetsstigning, 3% reduktionspulje, andel 25 mio. efter Eco nøgletal og demografi 45 -135 -133 1.401

D Lønpulje på 0,5% (i alt 2,0 % i årene 2015, 2016, 2017 og 2018) 317 634 951 0

E Budgetreduktion, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 1.000 1.000 1.000 1.000

I alt 2.704 2.840 3.157 3.740

Sag 14/21293 dok.nr. 70326/15
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Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2014, budget 
2016 - samt Lokal lønforhandling

Sagsfremstilling
På mødet orienteres om  
 

-       Regnskab 2014  
-     Budgetopfølgning pr. 30. april 2015  
-     Budget 2016

 
 
 
Lokal lønforhandling 
 
I årene 2015 til og med 2018 afsættes der en pulje på 0,5% af den samlede lønsum 
til udmøntning som lokalløn. Det er besluttet, at de 0,1% der er afsat i 2015, 
udmøntes som et engangsbeløb på 7000 kr. De resterende 0,4 % uddeles 
individuelt, som funktions- eller kvalifikationstillæg.
 
 
 
 

Beslutning BK MED Kultur og Fritid den 11. maj 2015
Gennemgang ved Lars Falk Hoffmann 
 
-af budgetopfølgning pr. 30.april 2015 samt initiativer til overholdelse af budget 
2015. 
– Der skal på Kultur- og fritidsområdet findes 900.000 kr. på den baggrund bremser 
alle institutioner op.
 
Ledergruppen fra Center for Kultur- og fritid er indkaldt til møde torsdag den 25. juni 
2015. 
Orienteringen taget til efterretning 
 
Gennemgang af budget 2016 – Center for Kultur- og fritid 
Orientering taget til efterretning. 
 
Gennemgang af lokalløn – taget til efterretning.  
 
Der vedhæftes baggrundsmateriale til budget 2016 til referatet. 
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Bente Kiel Pedersen

Fra: Bente Kiel Pedersen
Sendt: 4. august 2015 11:52
Til: Eva Ottesen
Emne: SV: Dagsordenpunkt: Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2014, budget 2016

Handicaprådet tager høringsmaterialet til efterretning – uden yderligere bemærkninger. 
 
På formandens vegne 
Bente Kiel  
 
 

Fra: Eva Ottesen  
Sendt: 24. juni 2015 09:17 
Til: Bente Kiel Pedersen; Susanne Andersen 
Cc: Dorthe Sevelsted Iversen 
Emne: Dagsordenpunkt: Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2014, budget 2016 
 
Til Høring i integrationsrådet og handicaprådet. Frist for indsendelse af høringssvar senest den 31. juli 2015 på 
bkf@frederikshavn.dk   
 
Med venlig hilsen 
Eva Ottesen  
 
Kulturmedarbejder 
Team Børn- og Kultur 
Direkte: 9845 9004 
evao@frederikshavn.dk  
 

 

 

 

 
Frederikshavn Kommune 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
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Budgetforslag 2016 
 
Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud 
 

Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og 
mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der på mindst et af hvert af de fire nye dagtilbuds- og 

skoledistrikter, skabes mulighed for at tilbyde børn 0.- 3. klasse et pasningstilbud samt børn i 0-6 

års alderen et dagtilbud 
 - morgen 
- eftermiddag  
- sen eftermiddag efter kl. 16.30. (Minimum til kl. 17.00)  
Der udarbejdes forslag inkl. økonomiske konsekvenser. 
 
Der er behov for at at gå nye veje og tænke alternative muligheder ind i 
vores dag, fritids- og klubtilbud. Det skal bl.a realiseres ved at 
sammentænke de forskellige tilbud vi har. 
 
Udvalget ønsker, at der i henhold til ovenstående udarbejdes et forslag til alternative tilbud med 

udgangspunkt i følgende: 
  
- at der fortsat vil være fritidstilbud (center) i de tre byer - Skagen, Frederikshavn og Sæby. 
- at der i oplandsbyerne tænkes alternative fritidstilbud   
- at vi ønsker at tænke mere idræt, motion og bevægelse ind i dag, fritids- og klubtilbud. 
- at der fortsat skal være fokus på den social pædagogiske indsats, herunder særligt på de 

sårbare børn og unge. 
 
I arbejdet indgår dagtilbudsområdet, skoleområdet, fritidsområdet, ungdomsskolen og der bør 

samtidig indtænkes et meget tæt samarbejde med kultur og fritidsområdet.  
 
Der bør fokuseres på både indhold, geografi samt fysik. 
 
Forud for processen ønskes en undersøgelse af begrebet "hvad er god kvalitet i pasnings- & 

fritidstilbud" med deltagelse af såvel forældrene, børnene, medarbejderne samt politikere. 
 
Budget 2016: 
 
tkr. 4.000 – Sammentænkning af - Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud 

tkr.    250 - BUU 02/2016 - Rammebesparelse søskende tilbud på SFO 
tkr.    500 - BUU 03/2016 - Rammebesparelse efterskoler/privatskoler 



tkr.    200 - BUU 12/2016 - Indtægt ved afholdelse af Barndommens gade 

tkr.      60 - BUU 14/2016 - Ud af lejemål (flytte obs gruppe og familiestue) 

tkr.    600 - BUU 15/2016 - Specialbørnehaver samles i eet tilbud 

tkr.    200 - BUU 16/2016 - Max 1uges ferielukning i dagtilbud - dog min. 1 tilbud åbent i hvert distr. 

tkr.    600 - BUU 21/2016 - §32 Særlig dagtilbud PPA - rammebesparelse 
tkr.    700 - BUU 31/2016 - Rammebesparelse ungeenheden 
 
tkr. 2.000 - Stillingsvurdering/vakancer 
 
 
 
Optimering af indsatsen med udgangspunkt i den enkelte borger/familie: 
 
Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der hen imod budget 2017 arbejdes med en 

helhedsorienteret indsats i forhold til børn, unge og deres familier (samt måske andre grupper), 

således at arbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i barnet/unge/familien på tværs af forskellige 
fagudvalg. 
 
Tilrettelæggelse skal ske som et projektforløb, hvor der indhentes erfaring til efterfølgende 
projekter. 
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Bente Kiel Pedersen

Fra: Bente Kiel Pedersen
Sendt: 4. august 2015 12:52
Til: Hanne Rosenkrantz Helgesen
Emne: SV: Budgetforslag 2016 fra BUU i høring

De vedhæftede budgettal fra BUU, giver ikke  umiddelbar anledning til kommentarer fra Handicaprådet.  
Budgettallene tages herefter til efterretning uden kommentar. 
 
På formandens vegne 
Bente Kiel 
 

Fra: Hanne Rosenkrantz Helgesen  
Sendt: 9. juni 2015 14:44 
Til: Bente Kiel Pedersen 
Cc: Heidi Becker-Rasmussen 
Emne: Budgetforslag 2016 fra BUU i høring 
 
Til Handicaprådet 
 
Budgetforslag 2016 fra Børne‐ og Ungdomsudvalget sendes hermed i høring i Handicapudvalget. Høringsfristen er 
den 26. juni 2015. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hanne Helgesen 
 
Chefsekretær 
Ledelsessekretariatet 
 
Direkte: 98459009 
Mobil:  6124 6942 
 
hahe@frederikshavn.dk 
 

          
 
Frederikshavn Kommune 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
 
Telefon: 9845 5000 
www.frederikshavn.dk               
 

 

 
 



Bilag: 10.1. Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 2015.pdf

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 10. august 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 62581/15



KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE
2015



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk



Forord

Vi skal kunne komme i skole og på arbejde – vi skal kunne 
bruge kultur- og fritidstilbud, når vi har fri. Helt basale 
krav for at vælge det sted, hvor vi gerne vil bo. Vores in-
frastruktur og den kollektive trafik har stor afsmitning på 
vores bosætningsmønster, og derfor har Frederikshavn 
Kommune i april 2014 truffet beslutning om at udarbejde 
en kollektiv trafikplan.

Formålet med planen er at udvikle det kollektive trafik-
tilbud med de konkrete udfordringer, vi står overfor. 
Frederikshavn Kommune har et økonomisk råderum, som 
skal overholdes og udnyttes bedst muligt til størst mulig 
gavn for de borgere, der er afhængige af den kollektive 
trafik. 

Den kollektive trafikplan er ikke en færdig plan. Tanken er, 
at borgere og brugere af den kollektive trafik løbende skal 
inddrages. Frederikshavn Kommune vil lægge op til dialog 
om, hvordan den kollektive trafik kan tilrettelægges og 
optimeres på bedst mulig vis.

Inden den kollektive trafikplan blev udarbejdet, har 
Frederikshavn Kommune i samarbejde med NT lavet en 
tilbundsgående gennemgang og analyse af det nuværen-
de kollektive trafiktilbud. Vi har således et præcist billede 
af serviceniveau, kørselsmønstre og kan således også 
pege på flere muligheder for at optimere den kollektive 
trafik. 

Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune er 
udarbejdet som et tværgående projekt mellem Center for 
Teknik og Miljø og Center for Bibliotek og Borgerservice i 
Frederikshavn Kommune. Nordjyllands Trafikselskab har 
været konsulent på opgaven

Den nye trafikplan sættes i drift fra NTs køreplanskifte i 
sommeren 2015.

Birgit Hansen
Borgmester
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I dag stilles der højere krav til mobilitet end nogensinde 
før. Høj mobilitet er nødvendig for at sikre udvikling på 
arbejdsmarkedet og vækst i lokalområderne, og for de 
fleste mennesker er det svært at forestille sig en hver-
dag, der ikke i høj grad er præget af mobilitet. Mobilitet 
binder individets hverdagsliv sammen, og størstedelen af 
befolkningen er afhængige af forskellige former for trans-
port for eksempelvis at komme på arbejde, i skole, til bu-
tikker og til fritidsaktiviteter.  

Et tiltagende transportomfang har resulteret i et behov 
for forøget mobilitet for befolkningen. Konsekvenserne 
heraf er en øget mængde trængsel på vejene og belast-
ning på miljøet. Der er derfor nu i endnu højere grad end 
før brug for at satse på kollektiv trafik som et alternativ til 
privatkørsel i bil.

I landdistrikterne er det ikke trængsel, der er et problem. 
Her ligger udfordringen i stedet i at sikre, at de, der ikke 
kan eller ønsker at bruge bil, har adgang til et alternativt 
tilbud. Den relativt lave befolkningstæthed i disse om-
råder kan dog besværliggøre planlægningen af den kollek-
tive trafik. Der er hverken økonomi eller hensyn til miljøet i 
busruter, der dagligt kun har få passagerer. Således er der 
her et særligt behov for at tænke i alternative kørselsord-
ninger.

Kollektiv transport udgør en væsentlig del af borgernes 
adgang til mobilitet, og derfor har Frederikshavn Kom-
mune valgt at udarbejde en kollektiv trafikplan i sam- 
arbejde med NT. Trafikplanen skal sikre, at kommu- 
nens ønsker og visioner bliver beskrevet og indfriet, sam-
tidig med at de konkrete udfordringer på området behand- 
les. Formålet med planen er at effektivisere og optimere 
den kollektive trafik i kommunen, samt i højere grad at til-
passe det eksisterende, kollektive trafiknet til brugernes 
behov. 

Med udarbejdelsen af trafikplanen bliver det samtidig 
muligt at nytænke den kollektive trafik, og dermed at 
gøre den mere effektiv og vedkommende for brugerne. 
Det bliver muligt at prioritere og fokusere kørslen, så de 
største brugergrupper, der dagligt er afhængige af kollek-
tiv transport, tilgodeses, og at alle borgere i kommunen 
har adgang til et kollektivt trafiktilbud. Ligeledes mulig-
gøres en øget koordinering med øvrige trafikformer og en 
ensartning af serviceniveauet i hele kommunen. 

Trafikplanen skal yderligere imødekomme Frederikshavn 
Kommunes behov for at finde besparelser på den kollek-
tive trafik. Derfor er planen et væsentligt værktøj til at ud-
nytte det økonomiske råderum bedst muligt.

Frederikshavn Kommune har besluttet at udarbejde en kollektiv trafik-
plan i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab. Planen skal sikre, at 
kommunens ønsker og visioner til den kollektive trafik indfries. 

Indledning
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Frederikshavn Kommune har en række konkrete ønsker og udfordringer, 
som skal imødekommes gennem udarbejdelsen af Den Kollektive Trafik-
plan.  

Trafikplanens formål

Formålet med udarbejdelsen af Den Kollektive Trafik-
plan er at imødekomme kommunens ønsker til kollektiv 
trafik, samt at behandle de konkrete udfordringer kom-
munen har på området. I trafikplanen beskrives retnings- 
linjer for, hvordan kommunens kollektive trafik planlæg- 
ges i fremtiden og fastlægge et niveau for den lovpligtige 
skolekørsel. Med trafikplanen bliver det muligt at effek-
tivisere og optimere det nuværende, kollektive trafik-
tilbud, og herigennem at øge koordineringen mellem de 
forskellige trafikformer. 

Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune skal:

Implementere en ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter
Frederikshavn Kommune står overfor en række geografiske og demografiske udfordringer. Den relativt lave befolkningstæthed i 
Frederikshavn Kommune gør desuden, at kollektiv trafik til alle bliver en vanskelig opgave og økonomisk udfordring. Der er derfor i 
højere grad et behov for at fokusere på den interne kørsel i kommunen og at tilpasse det overordnede trafiknet til de største brug- 
ergrupper.

Give en analyse og nytænkning af bybussystemet i Frederikshavn
Nogle linjer på bybusnettet i og omkring Frederikshavn by benyttes kun i et begrænset omfang, særligt i weekend- og aftentimerne. 
Der er hverken økonomi eller hensyn til miljøet i busruter, der dagligt kun har få passagerer, og der er derfor et behov for at identifi-
cere disse ruter og at optimere og effektivisere den pågældende kørsel.

Tage højde for skolestrukturændringen
Byrådet i Frederikshavn Kommune besluttede den 14. maj 2014 at indføre en ny struktur på skoleområdet, der træder i kraft fra 
skolestart 2015. Den nye skolestruktur betyder at to skoler nedlægges og at udskolingen på to skoler flyttes til andre afdelinger. 
Skolestrukturændringen medfører således et behov for at finde en ny struktur på skolebuskørslen i kommunen. 

Understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby via den kollektive trafik 
Frederikshavn Kommune har en række uddannelsestilbud til kommunens unge. Ikke desto mindre viser statistikker, at en stor del af 
de unge fra den sydlige og østlige del af kommunen søger til uddannelsesinstitutioner i nabokommunerne. Den kollektive trafik er en 
vigtig faktor for unges valg af uddannelsessted, idet køre- og ventetider i nogle tilfælde kan være længere internt i kommunen end 
til de omkringliggende kommuner.

Forberede installation af internet i busser med størst kundepotentiale
Som et led i at understøtte Frederikshavns status som uddannelsesby, ønsker Frederikshavn Kommune at installere internet i busser 
på de største ruter, og herigennem at gøre trafiktilbuddet mere attraktivt for de største brugergrupper. 

@

@

@

@

@
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Muliggøre implementeringen af biogasbusser 
Energibyen Frederikshavn er et kommunalt udviklingsprojekt, hvis mål er at omlægge energiforsyningen i Frederikshavn Kommune 
til 100 % vedvarende energi på el-, varme- og transportområdet inden udgangen af 2030. Som led i dette projekt ønsker Frederiks-
havn Kommune at implementere biogasbusser på det kollektive trafiknet.

Muliggøre at flextrafikken kan varetage en del af de rejser, der ikke følger de store pendlerstrømme
I Frederikshavn Kommune varetages al specialkørsel via NT Flextrafik, der består af både åbne og lukkede ordninger. Der er fortsat 
et behov for at koordinere og sammentænke flextrafikken med den øvrige, kollektive trafik i kommunen, således at de borgere, der 
ikke har mulighed for at benytte sig af den ordinære, kollektive trafik, sikres et alternativt tilbud. 

Sikre en økonomisk besparelse på den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommune er blevet pålagt en besparelse på 1 mio. kr. på årsbasis på den kollektive trafik. Trafikplanen skal sikre at 
det økonomiske råderum overholdes og udnyttes bedst muligt. Besparelsen skal hovedsagligt findes på de fælleskommunale ruter 
og på bybusnettet i og omkring Frederikshavn. 

 
Ensarte serviceniveauet på den kollektive trafik i kommunen

Frederikshavn Kommune består af de tre tidligere kommuner gl. Skagen Kommune, gl. Sæby Komune og gl. Frederikshavn Kom-
mune. Efter kommunesamlægningen i 2007 er der er et uens serviceniveau på kørslen i Frederikshavn Kommune. Der er derfor 
fortsat et behov for at koordinere og ensrette den kollektive trafik i hele kommunen.

Gøre trafiknettet mere attraktivt og vedkommende for borgerene i Frederikshavn Kommune
Der skal være et kollektivt trafiktilbud til borgerene i Frederikshavn Kommune. Trafiknettet skal tilpasses de forskellige brugergrup-
pers behov, og således være et attraktivt og vedkommende tilbud indenfor kommunens økonomiske råderum. 

@

@

@@

@





Trafikplanens baggrund
Dette afsnit opsummerer de væsentligste 

pointer fra baggrundsrapporten samt opstil- 
ler forudsætningerne for trafikplanen.  Afsnit-

tet indeholder desuden de væsentligste ana- 
lyser, der ligger til grund for udarbejdelsen 

af et nyt, kollektivt trafiknet i Frederikshavn 
Kommune.
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Frederikshavn Kommune Læsø

Frederikshavn

Ålbæk

Jerup

Hulsig 

Strandby

Göteborg

Læsø

Oslo

Gærum

Åsted
Ravnshøj

Kvissel
Øster Holmen Elling

Nielstrup

Skærum

ThorshøjØstervrå

Brønden
Dybvad

Syvsten

Præstbro

Voerså

Lyngså

Hørby

Skagen

Sæby

Understed

Halbjerg

Brønderslev Kommune

Hjørring Kommune

Jammerbugt Kommune

Fakta om Frederikshavn Kommune

Areal:   649,2 km2

Indbyggertal:  60.458 
Befolkningstæthed:  93 indb./km2

Kommunens største byer over 1000 indb. 
(2014)
Frederikshavn:  23.156
Sæby:   8.803
Skagen:   8.198 
Strandby:   2.337
Ålbæk:   1.519
Øster Vrå:   1.343
Elling:   1.195

Hovedby
Lokalby i byzone

Lokalby i landzone
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Geografi
Frederikshavn Kommune er Danmarks nordligste kom-
mune og strækker sig fra Grenen ved Skagen i Nord til 
Jyske Ås i syd. Kommunen blev dannet ved kommune- 
samlægningen i 2007 og består af gl. Skagen Kommune, 
gl. Sæby Kommune og gl. Frederikshavn Kommune i det 
tidligere Nordjyllands Amt. 

Det kommunale byperspektiv
I Frederikshavn Kommune defineres en byinddeling på 
baggrund af byernes størrelse, funktion, zonestatus og 
profil. Byerne inddeles i hovedbyer, lokalbyer i byzone og 
lokalbyer i landzone. 

Hovedbyerne
Hovedbyerne omfatter de vigtigste byområder, hvor ar-
bejdspladser, uddannelsesinstitutioner, handel og ser-
vicefunktioner er placeret. Hovedbyerne er de områder, 
hvor størstedelen af kommunens by- og erhvervsud-
vikling vil finde sted. 

Frederikshavn er kommunens administrative centrum og 
største by, og rummer således et aktivt byliv med han-
del- og servicefunktioner, uddannelsessteder, arbejds- 
pladser og oplevelsestilbud for byens borgere og turis-
ter. Frederikshavn er desuden et vigtigt, infrastrukturelt 

knudepunkt i kommunen, med motorvejsforbindelse til 
Aalborg, togstation med forbindelse til Skagen og Hjør-
ring samt en stor erhvervshavn med forbindelse til Læsø, 
Sverige og Norge.   

Kommunens øvrige hovedbyer er Sæby og Skagen. Ska-
gen er en udpræget turistby, der er kendt både natio- 
nalt og internationalt. Skagen rummer et historisk bymiljø 
samt  en stor del kulturelle seværdigheder, og er omgivet 
af badestrande og enestående natur. Grundet den store 
andel af turister i sommermånederne øges byens indbyg-
gertal drastisk fra 8.198 til over 50.000. I Skagen findes 
ligeledes en krydstogtkaj samt en af Danmarks store er-
hvervshavne, hvor der varetages en stor del landing og 
behandling af fisk. 

Sæby er i høj grad en bosætningsby, men er dog ligeledes 
præget af turisme om sommeren. Byen indeholder arbejds- 
pladser, strand, camping, sommerhusområder, havneliv 
og shoppingmiljø. Fra Sæby foregår en del pendling til de 
omkringliggende kommuner i forbindelse med arbejde og 
uddannelse. 

Lokalbyer i byzone
Lokalbyer i byzone er bysamfund med butikker, erhverv, 
arbejdspladser, fritidstilbud samt offentlig og privat ser-

Dette afsnit opsummerer de forudsætninger og retningslinjer, der dan-
ner baggrund for udarbejdelsen af Den Kollektive Trafikplan for Frede- 
rikshavn Kommune.

Baggrund og byperspektiv

vice i en vis udstrækning. I disse byer er der basis for en 
udvikling til bolig- og erhvervsformål. Lokalbyerne i by- 
zone i Frederikshavn Kommune er Ålbæk, Jerup, Strand-
by, Elling, Kvissel, Ravnshøj, Skærum, Gærum, Haldbjerg, 
Vangen, Østervrå, Hørby, Syvsten, Dybvad, Præstbro og 
Voerså.

Lokalbyer i landzone
Lokalbyer i landzoner er bysamfund, hvor der enten fin- 
des private og offentlige servicetilbud i et varieret omfang 
eller slet ingen servicefunktioner. I nogle af disse byer 
kan der være et potentiale for byudvikling, alt efter byens 
størrelse og placering. Kommunens lokalbyer i landzone 
er Hulsig, Nielstrup, Øster Holmen, Åsted, Understed, 
Thorshøj, Brønden og Lyngså. 

Kobling til planlægningen
Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 
skal understøtte det kommunale byperspektiv. Trafik-
nettet skal dermed binde hovedbyerne sammen og un-
derstøtte  udviklingen heri. Ved at planlægge trafikken ud 
fra byperspektivet sikres det, at de største brugergrupper 
af den kollektive trafik tilgodeses. 
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specialklasser. Frederikshavn Kommune har et ønske om 
at træne de specialelever, der er i stand til det, i at be-
nytte kollektiv transport som led i deres udvikling. Kom-
munens specialklasser er beliggende på Sæbygårdskolen, 
Nordstjerneskolen, Frydenstrandskolen, Skagen Skole og 
Heldagsskolen.

Den Kollektive Trafikplan skal tage højde for den nye 
skolestruktur og sikre at kommunens niveau for den 
lovpligtige skolekørsel overholdes. Folkeskoleelever er 
befordringsberettigede, hvis de går på den skoleafde- 
ling i distriktet, der er tættest på deres bopæl, og hvis de 
har længere til skole end de foreskrevne afstandskrite- 
rier (se s. 23). Yderligere kan en elev være befordringsbe-
rettiget på grund af sygdom/handicap eller hvis eleven 
skal færdes ad en vej, der af politiet er klassificeret som 
“trafikfarlig skolevej” (se ill. 15.2).

Skolekørslen i Frederikshavn Kommune varetages i dag 
hovedsagligt af kommunale kørselstilbud, der planlæg- 
ges ud fra de befordringsberettigede skoleelevers behov. 
Skolekørslen i  og omkring Frederikshavn by varetages af 
bybuslinjer.  

Pendlere

SkoleeleverUddannelsessøgende

Turister

Borgere

Ill. 14.1: Diagrammet illustrerer de forskellige brugere af den kollektive trafik 
i Frederikshavn Kommune. 

Der skal være et kollektivt trafiktilbud til alle borgere i Frederikshavn 
Kommune. Samtidig skal det kollektive trafiknet målrettes og tilpasses 
de største brugergruppers behov.

Målgrupper

Den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune benyttes 
af mange forskellige brugere. De tre største brugergrup-
per, der dagligt er afhængige af kollektiv transport, er 
folkeskoleelever, uddannelsessøgende og pendlere. Der- 
udover har kommunens øvrige borgere og turister et 
mere sporadisk behov for at benytte kollektiv transport.  

Det kollektive trafiknet skal være tilgængeligt for alle 
borgere i kommunen, men skal dog primært planlægges 
ud fra og tilgodese de tre største brugergrupper. Dermed 
skal det kollektive trafiktilbud i Frederikshavn Kommune  
favne alle men indrettes efter de, der benytter den kollek-
tive trafik mest.  

Folkeskoleelever
Fra skolestart 2015 træder en ny skolestruktur i kraft i 
Frederikshavn Kommune, og betyder at kommunen op-
deles i fire nye skoledistrikter med én skole i hver, imens 
hver skole har flere fysiske afdelinger. Konkret betyder 
skolestrukturændringen i Frederikshavn Kommune at 
to skoler (Jerup Skole og Elling Skole) nedlægges imens 
udskolingen fra to skoler (Gærum Skole og Stensnæs- 
skolen) flyttes til andre afdelinger. Skolestrukturændring- 
en medfører således et ændret antal befordringsbe- 
rettigede folkeskoleelever, og gør dermed at der er behov 
for en ny struktur på skolebuskøreplanerne. 

Yderligere har Frederikshavn Kommune en række elever, 
der modtager specialundervisning i en af kommunens 
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Distrikt nord: 
Skagen Skole, 0.-9. klasse 
Aalbæk Skole, 0.-9. klasse
Strandby Skole, 0.-9. klasse

Distrikt øst:
Frydenstrandskolen, afd. Abildvej, 0.-4. klasse
Frydenstrandskolen, afd. Buhlsvej, 5.-9. klasse
Nordstjerneskolen, 0.-9. klasse 
Heldagsskolen

Distrikt vest:
Bangsbostrand Skole, 0.-9. klasse 
Gærum Skole, 0.-6. klasse
Ravnshøj Skole, 0.-9. klasse

Distrikt syd:
Sæby Skole, afd. Brolæggervej, 0.-4. klasse
Sæby Skole, afd. Sæbygaardvej, 5.-9. klasse
Torslev Skole, 0.-9. klasse
Hørby Skole, 0.-3. klasse
Dybvad Skole, 4.-9. klasse
Stensnæsskolen, 0.-6. klasse

Ill. 15.1: Diagrammet viser den nye skoledistriktsinddeling og de enkelte sko-
leafdelingers placering i kommunen. 
Ill. 15.2: Diagrammet viser Frederikshavn Kommunes trafikfarlige skoleveje.

Strandby Skole

Stensnæsskolen

Dybvad skole

Hørby skole
Torslev skole

Sæby Skole, afd. Brolæggervej
Sæby Skole, afd. Sæbygaardvej

Bangsbostrand Skole
Gærum Skole

Ravnshøj Skole
Nordstjerneskolen

Frydenstrandskolen, afd. Abildvej
Frydenstrandskolen, afd. Buhlsvej

Ålbæk Skole

Skagen Skole

Skolestruktur 2015
Distrikt nord
Distrikt øst
Distrikt vest
Distrikt syd
Skoleafdeling

Skagen

Frederikshavn

Sæby

Ravnshøj

Aalbæk

Jerup

Hulsig

Strandby

Elling

Haldbjerg
Gærum

Hørby
Syvsten

ThorshøjØstervrå

Brønden
Dybvad

Præstbro

Voerså

Lyngså

Trafikfarlige veje
Trafikfarlig for 0.-6. kl.
Trafikfarlig for 0.-9. kl.
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Ill. 16.1: Kortet viser uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn by. 
Frederikshavn Produktionsskole har desuden to adresser i Elling, nord for 
Frederikshavn.

Ill. 16.2: Det er traditionelt set i den syd- og sydvestlige del af kommunen 
(i gl. Sæby Kommune), at unge søger mod nabokommunerne ved valg af 
uddannelse. Det er således også i disse områder, at der er størst potentiale 
for at hente nye elever til uddannelserne i Frederikshavn. 

i gl. Sæby Kommune traditionelt søger til en nabokom-
mune ved valg af uddannelse. Fra Sæby by søger ca. 50% 
af de unge mod Frederikshavn imens den anden halvdel 
søger mod uddannelserne i Dronninglund. De unge i Dyb- 
vad og Voerså søger traditionelt mod Dronninglund, og ca. 
70 % af de uddannelsessøgende fra Østervrå og omegn 
søger mod Hjørring. Fra småbyerne i gl. Sindal Kommune, 
øst for Sindal, henter gymnasiet knap 10 uddannelsessøg- 
ende. 

Pendlertal til Frederikshavn Gymnasium viser desuden, 
at strømmen af gymnasieelever fra gl. Skagen Kommune 
er aftagende, da området oplever en befolkningstilbage-
gang, og da der bliver færre unge. Samtidig ses det, at 
strømmen af gymnasieelever fra gl. Sæby kommune til- 
tager i takt med at den nye kommunestruktur sætter sig, 
og det bliver mere naturligt at søge mod egen hovedby. 

Uddannelsessøgende 
I Frederikshavn Kommune findes der en række uddanel- 
sestilbud til kommunens unge:

• EUC Nord, 400 elever 
• Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus,725 elever 
• Frederikshavn Handelsskole , 650 elever
• Martec, 400 elever
• Frederikshavn Produktionsskole i Elling, 50 elever
• 10. klassecenter, 200 elever

De anførte elevtal er estimater for skoleår 2014/2015, 
baseret på data leveret fra de enkelte uddannelsesinsti-
tutioner i kommunen.

Til uddannelsesstederne i Frederikshavn er der dels in-
tern pendling og dels en stor del indpendling fra områder 
udenfor Frederikshavn by. Kollektiv transport til uddan-
nelsesstederne er derfor et centralt element i køreplan-
lægningen, og i unges valg af uddannelse.

Pendling til uddannelsesinstitutionerne
Ved hjælp af pendlerstatistikker, er det muligt at ana- 
lysere hvor de uddannelsessøgende til institutionerne 
i Frederikshavn er bosiddende, og fra hvilke områder i 
kommunen de unge i højere grad søger mod andre kom-
muner i forbindelse med valg af uddannelse. 

Frederikshavn Handelsskole har uddannelsespendlere fra  
hele Frederikshavn Kommune, Hjallerup, Hjørring, Sindal 
og Tårs.

EUC Nord og Martec har elever fra det meste af Vendsys-
sel. EUC tilbyder en del forløb kun i Frederikshavn og en del 
forløb kun i Hjørring, og har således uddannelsespendling 
begge veje mellem Frederikshavn og Hjørring. 

Frederikshavn Gymnasium henter primært elever fra gl. 
Frederikshavn og gl. Skagen kommuner, imens de unge 

Martec

EUC Nord

10. klassecenter

Frederikshavn Gymnasium
Frederikshavn Handelsskole

Frederikshavn Produktionsskole i Elling

Frederikshavn Produktionsskole i Elling

Frederikshavn Produktionsskole i Elling

Mod Dronninglund

Mod Hjørring

Gl. Sæby Kommune

Gl. Frederikshavn Kommune

Gl. Skagen Kommune
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Pendlere 
I forbindelse med udarbejdelsen af Trafikplan for Nord- 
jylland 2013-16, har NT kortlagt det nordjyske pend- 
lermønster. Kortlægningen er blandt andet brugt til at 
afdække, om pendlerstrømmene i tilstrækkelig grad un-
derstøttes af kollektiv trafik. Kortlægningen er baseret 
på oplysninger om, hvor folk bor og hhv. arbejder og ud-
danner sig. Denne information er indhentet fra Danmarks 
Statistik. Analysen indeholder ikke fritidsrejser og rejser 
til skole (0.-10. klasse).

Det kan læses, hvor mange potentielle rejser mellem 
bopæl og arbejds- eller uddannelsessted, der foretages 
mellem de forskellige områder. For overskuelighedens 
skyld vises kun de pendlingsstrømme, hvor der er mere 
end 100 potentielt rejsende dagligt. Analysen giver et 
overblik over, hvor der er mange, der rejser. Dernæst er 
det muligt at detailanalysere de enkelte strækninger og 
kortlægge, om der er grundlag for en øget kollektiv trafik-
betjening. 

Pendlerstrømmene er beregnet ud fra de tidligere kom-
munegrænser og rejserne omfatter arbejds- og uddan-
nelsespendling mellem de pågældende zoner. Alle rejser 
frem og tilbage mellem zonerne er medtaget. De interne 
pendlinger er ikke medtaget, hvilket betyder, at de største 
pendlerstrømme, som findes i byerne, ikke er vist i fig-
uren. (Kilde: NT’s rejsestrømsanalyse er udarbejdet på 
baggrund af data fra Danmarks Statistik og Transport-
vaneundersøgelse)

Pendleranalysen viser, hvor kundegrundlaget i Frederiks-
havn Kommune er størst. Trafikplanen skal underbygge 
og tilgodese de største pendlerstrømme og dermed de 
ruter, hvor der dagligt er flest brugere, for at gøre det 
mere attraktivt for kommunens borgere at benytte  den 
kollektive trafik. 
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Ill. 17.1: Diagrammet viser de største pendlingsstrømme, der er i Frederiks- 
havn Kommune. 
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Den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune kan inddeles i tre net; et stamnet, der består af tog, X Bus, 
regionale ruter, store lokalruter og bybusnettet i og omkring Frederikshavn, et lokalnet, der består af 
lukkede skolebusruter samt et flexnet, der rummer kommunens flextrafikordninger.

Kollektiv trafik i tre lag
Den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune kan ind-
deles i tre overordnede net; et stamnet, et lokalnet og et 
flexnet.

Stamnettet henvender sig til de største brugergrupper, 
pendlere og uddannelsessøgende. Nettet indeholder by-
busnettet i og omkring Frederikshavn samt de store, re-
gionale forbindelser, hvor der er mange bindinger (tog, X 
Bus og regionalbus). Lokalnettet favner hovedsagligt de 
befordringsberettigede skoleelever med lokale skolebus-
ruter, og flexnettet tager sig af de behovsstyrede kørsler 
via NT Flextrafik. 

Stamnettet
Stamnettet er bygget op omkring de byer i kommunen, 
der har flest indbyggere, og dermed størst kundepoten-
tiale, og skaber gode forbindelser til interne og eksterne 
hovedbyer. Stamnettet er planlagt ud fra de kommunalt 
bestemte bymønstre og konkrete pendlingsstrømme. 

Stamnettet i Frederikshavn Kommune består af tog, X 
Bus, de største busruter i kommunen samt bybusnettet 

i og omkring Frederikshavn. Skagensbanen, der betjenes 
af Nordjyske Jernbaner, servicerer strækningen mellem 
Frederikshavn og Skagen, og DSB servicerer strækning-
en mellem Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. Der er 
forbindelse med X Bus, rute 973X, mellem Frederikshavn, 
Sæby og Aalborg. Yderligere indeholder stamnettet en 
række fælleskommunale ruter, der typisk kører på tværs 
af kommunegrænserne og sikrer forbindelse mellem ho- 
vedbyerne i regionen.

Lokalnettet
Lokalnettet består af lokal bustrafik og skolekørsel.

Lokalnettet er hovedsagligt tilrettelagt efter kommunens 
befordringsberettigede folkeskoleelever, og fastlægger 
derved et niveau for kommunens lovpligtige skolekørsel. 
Frederikshavn Kommune har i alt 10 lukkede skoleruter i 
drift, der udbydes og administreres af Nordjyllands Trafik-
selskab. 

Lokalnettet skal desuden nå bredt ud til kommunens 
øvrige, potentielle brugere, ved at sikre sammenhæng 
med stamnettet. 

Stamnet

Lokalnet

Flexnet

Ill. 18.1: Kollektiv trafik i tre lag. 

Kollektiv trafik i Frederikshavn Kommune
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Ill. 19.1: Trafikkort for hhv. stamnet og lukket 
skolekørsel i lokalnettet i Frederikshavn Kom-
mune 2014/2015.

Flexnettet
Flexnettet dækker hele Frederikshavn Kommune, og 
har de borgere, der ingen eller begrænset adgang har til 
kollektiv trafik og/eller som er brugere i den kommunale 
specialbefordring, som primær målgruppe. I Frederiks- 
havn Kommune varetages al kommunens specialkørsel 
via NT Flextrafik. Flextrafik er kørsel styret efter kundernes 
behov, hvor en stor del af kørslen er visiteret kørsel, hvor 
brugeren skal godkendes af Frederikshavn Kommune til 
at benytte ordningen. De lukkede flextrafikordninger i 
Frederikshavn Kommune, hvor brugeren skal være visit-
eret til kørslen, er Flexsygehus (betales af regionen), Flex-
handicap, Flexlæge, Flexskole og Flexaktivitet. 

De åbne flextrafikordninger, der kan benyttes af alle 
borgere, er Flextur og Teletaxa (del af Flexlinje). Flextur 
er kollektiv trafik fra adresse til adresse, hvor kunden 
selv skal bestille og betale kørslen. Taksten for Flextur i 
Frederikshavn Kommune er 5 kr./km udenfor Frederiks-
havn by og 12 kr./km internt i Frederikshavn by. Teletaxa 
er kørsel fra stoppested til stoppested, på tidspunkter, 
hvor den ordinære, kollektive trafik ikke kører. Der fin- 
des Teletaxa i Frederikshavn by. Ordningen skal bestilles 
af brugeren og taksten følger taksten for den almindelige, 
kollektive trafik. 

Tog- og bustrafik 2014/15
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For at kunne optimere og effektivisere det samlede, kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune an-
vendes konkrete passagertællinger for samtlige ruter i kommunen. Herved bliver det muligt at optimere 
ruter med få passagerer, og at udvide serviceniveauet på de ruter, der benyttes mest. 

Passagertællinger

Påstigere på den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune (årsbasis - 2013)

Lokalruter i Frederikshavn Kommune
Det fælleskommunale net
Det regionale net
Bybusnettet i og omkring Frederikshavn

I alt

18.000
142.000
916.000 
402.000

1.478.000

Påstigere på lokalruter i Frederikshavn Kommune (årsbasis - 2013)

Rute 21: Ravnshøj
Rute 808: Dybvad - Skæve - Brønden

I alt
* Tallet for rute 21 er et estimat, da ruten er oprettet pr. august 2014

7.000*
11.000

18.000

Påstigere på det fælleskommunale net i Frederikshavn Kommune (årsbasis - 2013)

Rute 75: Sæby - Præstbro - Dronninglund
Rute 77: Frederikshavn - Østervrå - Brønderslev
Rute 215: Sæby - Præstbro - Dronninglund
Rute 225: Frederikshavn - Lendum - Sindal
Rute 228: Frederikshavn - Mosbjerg - Sindal

I alt

13.000
81.000
15.000
24.000
9.000

142.000

Tabellerne viser påstigere i Frederikshavn Kommune. Ved 
ruter, der strækker sig ud over kommunegrænsen, vises 
således kun de påstigninger, der blev foretaget internt i 
Frederikshavn kommune. Alle tal, pånær DSB-tal, er op-
gjort på 2013-niveau. DSB-tal er hentet fra Vesttællingen 
i 2011, da 2012 var et meget atypisk år, og da DSB’s 
2013-tælling endnu ikke er opgjort. 

Af tabellerne ses det, at nogle ruter benyttes mere spar-
somt end andre. Da Frederikshavn Kommune har et be-
hov for at finde en økonomisk besparelse på det samlede, 
kollektive trafiknet, er det nærliggende at benytte passa- 
gertællinger, for at afgøre, hvor det er mest hensigtsmæs-
sigt at optimere ruter, og ligeså, hvor det giver mening at 
udvide servicen. Den økonomiske besparelse skal primært 
findes på de fælleskommunale ruter samt på bybusnettet 
i og omkring Frederikshavn by. 

På det fælleskommunale net er særligt rute 215, der 
kører mellem Frederikshavn og Brønderslev Kommuner, 
samt rute 225 og 228, der begge kører mellem Hjørring 
og Frederikshavn Kommuner, sparsomt benyttet. 

På bybusnettet i Frederikshavn har særligt linje 1, 2, 4, og 
5 lave passagertal. 
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Påstigere på det regionale net i Frederikshavn Kommune (årsbasis - 2013)

Rute 73: Frederikshavn - Sæby - Aalborg
Rute 74: Sæby - Dronninglund - Aalborg
Rute 78: Sæby - Østervrå - Hjørring
Rute 216: Hørby - Dybvad - Dronninglund
Rute 973X: Frederikshavn - Sæby - Aalborg
Rute 79: Frederikshavn - Skagen
DSB: Frederikshavn - Hjørring - Aalborg - København

I alt

161.000
26.000
62.000
3.000

135.000
389.000
140.000

916.000

Påstigere på bybusnettet i og omkring Frederikshavn (årsbasis - 2013)

Linje 1: Gudekvarteret
Linje 2: Engparken
Linje 3: Møllehuset
Linje 4: Sindallund
Linje 5: Frydenstrand
Linje 11: Skærum
Linje 12: Strandby
Linje 13: Hørby
Linje 14: Frydenstrandskolen
Linje 15: Nordstjerneskolen

I alt

22.000
28.000
98.000
22.000
27.000

112.000
46.000
29.000
14.000
4.000

402.000
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Retningslinjer for serviceniveau

Forud for Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune blev en baggrundsrapport med planlægningsprincipper og retningslinjer for ser-
viceniveau udarbejdet. Følgende er uddrag for baggrundsrapporten og beskriver hvilket serviceniveau kørslen i hhv. stamnettet, lokalnettet og 
flexnettet planlægges ud fra. 

Stamnettet planlægges ud fra følgende serviceniveau:

Tog og X Bus
Stamnettet tilstræbes tilpasset ankomst- og afgangstider 
for tog, primært i Frederikshavn, for at sikre gode forbind-
elser til hovedbyerne i Region Nordjylland og i nabokom-
munerne.

Øvrige eksterne forbindelser
Stamnettet skal indeholde forbindelser til de omkringlig-
gende kommuners byer.

Interne forbindelser
Stamnettet skal som min. indeholde forbindelser (enten 
via tog eller bus) mellem kommunernes hovedbyer. 

Koblingspunkter
Det er i stamnettet tilladt at etablere skift mellem bus/tog 
og bus/bus for at opnå størst mulig udnyttelse og koor-
dinering, og der skal integreres stoppesteder, der under-
støtter dette.

Antal afgange og frekvens
Stamnettet skal som minimum betjene uddannelsesin-
stitutionernes mødetidspunkter samt de tre hovedbyer i 
nettet til normale arbejdstidspunkter.

Koordinering
For at opnå bedst mulig koordinering og optimering i 
stamnettet, er det tilladt at justere på ringe- og mødetider 
på kommunens folkeskoler, hvor det giver mening ift. 
planlægningen (indenfor intervallet 7:45-8:15). Der tages 
i processen kontakt til de skoler/uddannelsessteder, der 
potentielt vil blive berørt af ændrede ringetider.

Køre- og ventetider
Køretiden mellem skole og hjem (nærmeste stoppested, 
mødested eller vinkestrækning) tilstræbes ikke at over-
stige 1 time for 10. klassecentre og uddannelsesinstitu-
tioner. 

Betjening i hovedbyerne
Der foretages en analyse af bybuskørslen i Frederikshavn, 
hvor der vurderes på bl.a. passagertal, brug over dagen og 
benyttede/ikke benyttede stoppesteder i byen. Her vur-
deres også på om der i bybussystemet kan benyttes an-
dre og mere fleksible løsninger, eventuelt suppleret med 
kørselsordninger fra flexnettet, og om stamnettet i højere 
grad kan benyttes af bybuskunderne. 

Ill. 22.1: Stamnettet.
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Lokalnettet planlægges ud fra følgende serviceniveau:

standen ad nærmeste offentligt tilgængelige vej eller sti, 
som eleven kan færdes på til fods, på cykel eller på knal-
lert hele året mellem hjemmet (udkørsel eller udgang) og 
den nærmeste indgang til skolens område.  

Frederikshavn Kommune tilbyder ikke kørsel til/fra ung-
domsskoler, foreninger, friskoler, privatskoler og efterskol-
er, med mindre det kan indpasses i planlægningen uden at 
tilføre væsentlige ekstra omkostninger. 

Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunal-
bestyrelsen etableret befordring må normalt ikke over-
stige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. Dog 
tilstræbes i Frederikshavn Kommune en ventetid på 10 
minutter inden indringning og 10 minutter efter endt sko-
letid på folkeskolerne.

Trafikfarlige veje
Elever bosiddende på en trafikfarlig vej eller som skal 
krydse en trafikfarlig vej på vejen mellem skole og hjem 
tilbydes kørsel, hvis de går på den skoleafdeling i distrik-
tet, der er tættest på barnets bopæl. 

Der er pt. et arbejde i gang i kommunen, der kigger på de 

Grundlag for planlægningen af lokal-nettet
Lokalnettet planlægges primært ud fra kørselsberettigede 
elever. Dette for at opfylde Frederikshavn Kommunes 
lovmæssige forpligtelser om befordring af kørselsbe- 
rettigede elever. 

Der tilbydes kørsel fra barnets folkeregisteradresse/
opsamlingsplads og til skole, i så fald eleven er tilknyttet  
den skoleafdeling i distriktet, der er tættest på barnets 
bopæl. Der tilbydes kørsel efter endt undervisning på 
skoledage. Der tilbydes kun kørsel mellem skolefritids- 
ordning og hjem, hvis det kan ske uden etablering af sær-
skilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen. 

En elev er kørselsberettiget og tilbydes kørsel på skole-
dage, hvis eleven går på den skoleafdeling i distriktet, der 
er tættest på barnets bopæl, og hvis afstanden mellem 
hjem, og skole er mere end:
- 0-3 klasse: 2,5 km
- 4-6 klasse: 6,0 km
- 7-9 klasse: 7,0 km
- 10. klasse: 9,0 km

Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun af-Ill. 23.1: Lokalnettet.
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trafikfarlige skoleveje, og som løbende genvurderer kom-
munens trafikfarlige veje.

Åben eller lukket kørsel
Der skal politisk tages stilling til, om det er hensigtsmæs-
sigt at åbne de kommunale kørselstilbud fra skoleåret 
2016, med mulighed for en yderligere indarbejdelse i den 
åbne kollektive trafik. 

Planlægning af den enkelte rute
Ruterne tilstræbes som udgangspunkt planlagt ud fra at 
de kørselsberettigede elever må gå/cykle følgende af-
stande (halvdelen af afstandskravene) mellem hjem og 
stoppested, mødeplads og vinkestrækning:
- 0-3 klasse: 1,25 km
- 4-6 klasse: 3,0 km
- 7-9 klasse: 3,5 km
- 10. klasse: 4,5 km

Der vil i projektarbejdet og planlægningen i projektet blive 
taget udgangspunkt i skolestrukturen i Frederikshavn 
Kommune fra 2015/2016. Der er i forbindelse med en 
tidligere skolestrukturændring lavet en særordning for 

elever i Volstrup om transport til valgfri skole. Denne ord-
ning fastholdes til ordningens udløb. Det anbefales, at der 
ikke etableres nye særordninger i forbindelse med imple-
mentering af en ny skolestruktur. 

Der laves en analyse af mulighederne for at benytte en 
mere fleksibel betjeningsform på lokalnettet, eksempelvis 
telebusser, fast rutekørsel eller flextrafik.

Frekvens på lokalnettet
Der er som minimum 1 morgenafgang og 2 eftermiddags- 
afgange for skoler med 0-9. klassetrin, såfremt der er kør-
selsberrettigede elever.

Skolerne skal tilpasse mødetider til bustiderne (indenfor 
intervallet 7:45 – 8:15), hvis der herved kan opnås en 
større koordinering af ruterne i lokalnettet.

Køre- og ventetider
Køretiden mellem skole og hjem inkl. skift (nærmeste 
stoppested, mødested eller vinkestrækning) må ikke over-
stige 1 time for folkeskoleelever.
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Flexnettet planlægges ud fra følgende serviceniveau:

Flextur
Der laves en vurdering af, om Flextur i højere grad kan 
bruges som et element i planlægningen af det samlede, 
kollektive trafiknet og af fordele og ulemper ved en evt. 
takstjustering. 

Flexlinje
Det vurderes, om Flexlinje som kørselsordning med fordel 
kan implementeres i Frederikshavn Kommune, evt. som 
erstatning for bybustrafik eller lokalbustrafik, eller evt. ud-
vikles til et produkt, der kan tilgodese pendlere i de tyndt 
befolkede områder af kommunen. 

Flexskole
I planlægningen af lokalnettet skal potentialet ved sam-
kørsels- og koordineringsmulighederne mellem primært 
lokalnettet og Flexskoleordningen undersøges.

Ill. 25.1: Flexnettet.





Resultat
Dette afsnit beskriver de ændringer, som Den 
Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kom-

mune medfører. Afsnittet besvarer desuden 
den anførte liste i trafikplanens formål.
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På baggrund af passagertællinger og pendlerstatistikker optimeres det regionale og fælleskommunale net, så det til-
passes de største rejsestrømme. Der implementeres en ny strategi for kommunens fælleskommunale ruter, der imøde-
kommer Frederikshavn Kommunes behov for i højere grad at fokusere på kørsel internt i kommunen.

Det regionale og fælleskommunale net

Resultat:
Stamnettet i Frederikshavn Kommune tilpasses efter de 
største rejsestrømme, så nettet udvides, der hvor der er 
et behov og passagergrundlag for det, imens ruter, der 
kun er sparsomt benyttet, optimeres. 

Den Kollektive Trafikplan implementerer således en ræk-
ke ændringer, hvilket medfører et øget kørselsomfang på 
kommunens mest benyttede strækninger, imens kør-
selsomfanget på andre ruter enten ligger på samme eller 
et lavere niveau end hidtil.

Det nye stamnet består af tog samt regionale, fælles-
kommunale og store lokale ruter. Frederikshavn Kom-
mune serviceres fortsat med togforbindelse af DSB på 
strækningen mellem Hjørring og Frederikshavn samt af 
Skagensbanen, der administreres af Nordjyske Jernbaner, 
på strækningen mellem Skagen og Frederikshavn. 

Frederikshavn Kommune betjenes desuden af X Busrute 
973X, der forbinder Aalborg, Sæby og Frederikshavn, de 
regionale ruter 73, 74, 78 og 216 de fælleskommunale 
ruter 75, 77, 215, og 225 samt lokalrute 808. 

Konkrete ændringer på stamnettet:

• DSB optimerer rejsetiderne mellem landsdelene, 
hvilket medfører ændrede togkøreplaner fra decem-
ber 2015. De ændrede togtider bevirker, at relevante 
busruter justeres, så X Bussen, 973X, korresponde- 
rer med IC-Lyn i Aalborg og regionalruterne 73 og 74 
korresponderer med det almindelige IC-tog i Aalborg. 

• Der arbejdes på at foretage en serviceudvidelse på 
Skagensbanen fra august 2015, der vil resultere i, 
at der indsættes halvtimedrift på hverdage mellem 
Frederikshavn og Skagen fra kl. 13.00. 

• X Bus, 973X, udvides til tre afgange i timen i 
myldretiden uden for skoleferier. Der tilbydes således 
20 min. drift mellem Aalborg og Frederikshavn og 
halvtimedrift ind over Sæby. Weekendkørslen på 
973X udvides ligeledes til otte afgange pr. dag. 

• Rute 75 fortsætter uændret.

• Rute 77 udvides mellem Frederikshavn og Østervrå 
med en morgenekspresbus på skoledage. Om efter-
middagen tilrettelægges rute 77, så den varetager de 
nye kørselsbehov mellem Gærum og Bangsbostrand 
Skole. 

• Rute 215 flyttes til de regionale ruters hovedforløb i 
Sæby, og afkortes til ikke at servicere Sæby på de tids- 
punkter, hvor relationen mellem Sæby og Dronning- 
lund kan varetages af rute 74, eller hvor Dronning- 
lund Gymnasium ikke har ringetid.  

• Rute 225 kører fremover med én bus mellem Hjørring 
og Frederikshavn Kommune og køreplanen udvides 
til at servicere byerne Tolne og Mosbjerg, som før blev 
varetaget af rute 228. 

• Rute 228 nedlægges.

@
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Ill. 29.1: Kort over stamnet 2015/16

Tog- og bustrafik 2015/16
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Konkrete ændringer på bybusnettet:

• Linje 1, 2, 4 og 5, der kører i de vestlige og nordlige 
bydele i Frederikshavn by, lægges sammen til frem-
tidig linje 5.

• Linje 3, 13 og 15 fortsætter stort set uændrede og 
servicerer de syd- og sydvestlige bydele med uddan-
nelserne på Hånbækvej samt strækningen ud mod 
Haldbjerg og Hørby. 

• Linje 11, 12 og 21 ’devalueres’ med 10, og kommer 
dermed fremover til at hedde linje 1, 2 og 11. Linjerne 
servicerer de vestlige og nordlige bydele i Frederiks-
havn by samt strækningerne ud mod sattelitbyerne 
Ravnshøj, Lendum og Strandby. 

• Linje 14 kommer fremover til at hedde linje 4, og ser-
vicerer Frydenstrandskolen og industriområdet ved 
Knivholtvej.

• Linje 14 indsættes som en sommerbybuslinje, der 
kører mellem Stena Line, Frederikshavn Busterminal 
og Palmestranden i den nordlige del af Frederikshavn 
by, hvor der også er campingplads, marina og som-
merhusområde.

Resultat:
Passagertællingen for bybuslinjerne samt en analyse af 
stoppestedsbenyttelsen i Frederikshavn by ligger til 
grund for en optimering af det samlede bybusnet. 

Linjer med lave passagertal optimeres, og udvalgte linjer 
justeres og planlægges i forhold til at kunne varetage  en 
større del af skolekørslen i Frederikshavn by med opland.

Frederikshavn Handelsskole er beliggende ved Frederiks-
havn St./Busterminal og både EUC Nord, 10. klasse-
centeret og Martec er beliggende på Hånbækvej, som er 
blandt de mest populære stoppesteder i Frederikshavn 
by. Derudover er stoppene ved Rådhuspladsen samt 
Frederikshavn Gymnasium flittigt benyttet. Disse stop er 
således fortsat prioriteret højt i planlægningen.

Foruden bybuslinjerne kører der en teletaxa i Frederiks-
havn by. Teletaxaen kører til og fra bybusstoppestederne 
i de tidsrum, hvor der ikke tilbydes anden bybuskørsel, og 
skal bestilles minimum en time inden ønsket afhentning. 

Det nye bybusnet i og omkring Frederikshavn implemen-
teres fra d. 28. juni 2015.  

Bybusnettet i og omkring Frederikshavn

På baggrund af passagertællinger og statistik for stoppestedsbenyttelse, 
omlægges og optimeres bybusnettet i frederikshavn by. Udvalgte bybuslin-
jer planlægges desuden, så de servicerer skolerne i distrikt øst og vest. 

@

Ill. 30.1: Kort over Frederikshavn bybus 2015/16
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Skolekørsel

Skolestrukturændringen, der træder i kraft i Frederikshavn Kommune fra 
skolestart 2015, medfører et ændret antal befordringsberettigede elever, og 
medfører derfor et behov for at finde en ny struktur på skolebuskøreplanerne. 

Resultat:
Skolekørslen planlægges udfra de befordringsberettigede 
folkeskoleelevers bopæl og klassetrin samt eventuelle 
trafikfarlige veje i området. Planlægningen tager desuden 
afsæt i det i baggrundsrapporten fastsatte serviceniveau.

Skolekørslen i Frederikshavn Kommune varetages af en 
række kommunale kørselstilbud, bybuslinjer i distrikt vest 
og øst samt enkelte fælleskommunale og lokale ruter. 

Hvor det er muligt kører skoleruterne samme vej rundt 
om eftermiddagen som om morgenen, så de elever, der 
har længst transporttid om morgenen, har kortest trans-
port om eftermiddagen.

Distrikt nord

• Skagen Skole serviceres af det kommunale kørselstil-
bud, rute 25. 

• Aalbæk Skole serviceres fremover af de kommunale 
kørselstilbud, rute 6 og rute 16. Rute 6 varetager 
kørsel af befordringsberettigede elever, der er bo-
siddende nord for Aalbæk, imens rute 16 varetager 
området syd for Aalbæk og Jerup. 

@

• Kørsel til Strandby Skole varetages af bybuslinje 2 og 
12 samt 2E, der indsættes som ekstrakørsel til Elling 
og Strandbys vestre opland. 

Distrikt øst

• Frydenstrandskolens to afdelinger, Abildvej og Buhls-
vej, serviceres begge af bybuslinje 4, der kører som 
ringlinje i Frederikshavn. 

• Nordstjerneskolens elever befordres med bybuslinje 
15. 

Distrikt vest

• Kørselsberettigede elever til Bangsbostrand Skole 
serviceres primært af bybuslinje 13, der kører til 
Hørby og rute 77, der forbinder Frederikshavn med 
Gærum og Brønderslev. Yderligere kan elever benytte 
bybuslinje 3, der kører som ringlinje i Frederikshavn 
og rute 73, der kører mellem Aalborg, Hjallerup, Sæby 
og Frederikshavn. 

• Kørsel til Ravnshøj Skole sker fremover med by-
buslinje 1, der kører til Lendum, og bybuslinje 11. 

• Gærum Skole serviceres fremover af rute 77.

Distrikt syd

• Torslev Skole serviceres af de kommunale kørselstil-
bud, rute 9 og 19. 

• Kørsel til Stensnæsskolen varetages af det kommu-
nale kørselstilbud, rute 21. Overbygningselever fra 
Stensnæsdistriktet til Sæbygårdskolen transporteres 
med de kommunale kørselstilbud, rute 20 og 30. 

• Sæby Skole og Sæbygårdskolen serviceres af rute 10, 
20 og 30, der ligeledes fungerer som intern kørsel i 
Sæby by, og dermed leverer elever til begge skoler.

• Området omkring Hørby og Dybvad Skoler serviceres 
af de kommunale kørselstilbud, rute 7 og 17, samt lo-
kalrute 808, der kører til Skæve og Brønden.  
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Koordinering af skole- og uddannelseskørsel

Frederikshavn Kommune har et stort ønske om i højere 
grad at påvirke kommunens unge til at vælge en uddan-
nelse i Frederikshavn i stedet for i en nabokommune. 
Den kollektive trafik er en væsentlig faktor for unges valg 
af uddannelsessted, og kørslen til uddannelsesinstitu-
tionerne i Frederikshavn er således et centralt element i 
planlægningen af det fremtidige, kollektive trafiknet. 

Nye optagelsesområder
Traditionelt set vælger 50 % af Sæbys unge og hovedpar-
ten af de unge i den sydlige og sydvestlige del af kom-
munen (gl. Sæby Kommune) at søge til en nabokommune 
i forbindelse med valg af uddannelse. Unge i Sæby og 
syd for Sæby søger i stor stil mod Dronninglund, imens 
de unge omkring Østervrå søger mod Hjørring. Uddan-
nelsesinstitutionerne i Frederikshavn har derfor en stor 
interesse i og en stor mulighed for at hente flere elever 
fra netop disse områder. Samtidig ses en ændring i be-
folkningssammensætningen i gl. Skagen Kommune, hvor 
andelen af unge er faldende. Frederikshavn Kommune og 
uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn er hermed 
nødt til at fokusere og prioritere nye optagelsesområder 
højt for at fastholde og understøtte Frederikshavns sta-
tus som uddannelsesby.

Koordinering af skole- og uddannelseskørsel
Der blev i juni 2014 vedtaget en ændring til Lov om Trafik-
selskaber, der betyder, at der må medtages ikke-kørsels-
berettigede elever og andre kundegrupper på lukkede 
skoleruter, men at der ikke må opkræves betaling fra 
passagerer på disse ruter. Skoleruterne planlægges dog 
fortsat ud fra de kørselsberettigede skoleelevers behov. 

Skolebusruterne betegnes kommunale kørselstilbud og 
forsøges planlagt, så de korresponderer med kørslen til 
uddannelsesstederne i Frederikshavn. Hvor det er muligt 
søges busruter optimerede, så samme bus kan bruges til 
flere formål, både til skole- og uddannelseskørsel. Herved 
skabes en mere tydelig og effektiv transport til uddan-
nelsesinstitutionerne i Frederikshavn og der sikres en 
mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer til 
kollektiv trafik i Frederikshavn Kommune. 
 
Koordinering af ringetider
For at kunne koordinere skole- og uddannelseskørsel, så 
samme busser optimeres og kører til flere formål, er det 
nødvendigt at koordinere ringetider på samtlige folke-
skoler og uddannelsessteder i Frederikshavn Kommune. 
Ifølge retningslinjerne for serviceniveau (gengivet på side 

Koordinering af hhv. skole- og uddannelseskørsel i Frederikshavn Kommune er et vigtigt virkemiddel for at gøre det 
mere attraktivt for kommunens unge at vælge en uddannelse i Frederikshavn og hermed understøtte byens status som 
uddannelsesby. Samtidig sikrer koordineringen en mere effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer. 

22) er det tilladt at justere ringetider på folkeskoler inden-
for intervallet 7.45 – 8.15. For på bedst mulig måde at 
koordinere kørslen er det ligeledes nødvendigt at justere 
ringetiderne på kommunens uddannelsesinstitutioner. 
Ringetiden på enkelte uddannelsesinstitutioner angivet 
til 8.20. 

Folkeskoler i Sæby, Østervrå, Ravnshøj og Strandby vil 
som udgangspunkt få ringetider omkring kl. 7.45 / 7.50 
for at de samme busser skal kunne levere uddannel-
sessøgende til uddannelsesstederne i Frederikshavn til kl. 
8.15 / 8.20. 

Ringetider er vendt i tæt dialog med berørte folkeskoler 
og uddannelsessteder.

Installation af internet i busser
For yderligere at understøtte Frederikshavns status som 
uddannelsesby og gøre det mere attraktivt at være ud-
dannelsespendler til en uddannelse i Frederikshavn, 
installeres internet i de største busruter i kommunen. 
Installation af internet er ligeledes til gavn for øvrige pend- 
lergrupper. 

@
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Ringetider på folkeskoler og uddannelsesinstitutioner fra august 2015

L:   Der indsættes hjemkørsel max to dage om ugen for de 0.-3. klasseelever, der fravælger lektiecafé
*:   Oplæg til ringetider gælder kun til og med 3. klasse, da ældre elever ikke er kørselsberettigede
**:  Mulighed for skolen at give ældre elever senere fri, da der kører flere busafgange fra skolen på det åbne busnet

Folkeskole: Ringetid:

Ravnshøj Skole
Strandby Skole
Sæby Skole
Sæbygårdskolen
Torslev Skole
Bangsbostrand Skole
Skagen Skole
Dybvad Skole
Frydenstrandskolen
Gærum Skole
Hørby Skole
Nordstjerneskolen
Aalbæk Skole
Stensnæsskolen

7.45
7.45
7.50
7.50
7.50
8.00
8.00
8.00
8.05
8.05
8.10
8.10
8.15
8.15

(12.45)L

-
(12.50)L

13.50
(12.50)L

(13.00)L

-
14.00

(13.25)L

(13.05)L

(13.10)L

(13.10)L

-
(13.15)L

13.45
13.45
13.50
15.20
13.50
14.00
14.00
15.00
14.05
14.05
14.10
14.10
14.15
14.15

14.45**
15.15
15.20

-
15.50

15.00**
*

(16.00)
*

14.45
*
*

14.45
15.45

Uddannelsesinstitution: Ringetid:

EUC Nord
10. klassecenter
Martec
Frederikshavn Handelsskole
Frederikshavn Gymnasium
Produktionsskolen i Elling

8.00
8.00
8.05
8.15
8.20
8.20

12.55
12.55

-
13.05
13.45
12.20

14.00
14.00
14.05
14.10
14.35

-

15.05
15.05
16.05
15.20
15.25
15.20

Skolekørsel
Skole- og uddannelseskørsel

Uddannelseskørsel
Skoleafdeling

Strandby Skole

Stensnæsskolen 

Dybvad skole 

Hørby skole 
Torslev skole Sæby Skole, afd. Sæbygaardvej

Bangsbostrand Skole
Gærum Skole

Ravnshøj Skole

Nordstjerneskolen
Frydenstrandskolen

Ålbæk Skole 

Skagen Skole

Sæby Skole, afd. Brolæggervej 

Skolekørsel
Skole- og uddannelseskørsel

Uddannelseskørsel
Skoleafdeling

Strandby Skole

Stensnæsskolen 

Dybvad skole 

Hørby skole 
Torslev skole Sæby Skole, afd. Sæbygaardvej

Bangsbostrand Skole
Gærum Skole

Ravnshøj Skole

Nordstjerneskolen
Frydenstrandskolen

Ålbæk Skole 

Skagen Skole

Sæby Skole, afd. Brolæggervej 

Ill. 35.1: Figuren illustrerer, hvordan skolekørsel og kørsel til uddannelsesinstitutionerne i Frederik-
shavn sammentænkes og koordineres. 
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Eksempel
Illustrationen på modstående side viser et eksempel på, 
hvordan skole- og uddannelseskørsel i Frederikshavn 
Kommune fremover koordineres.

I det pågældende eksempel starter bussen i Sørå kl. 7.08 
som et kommunalt kørselstilbud på rute 20, hvorefter 
der opsamles folkeskoleelever i Sæbys sydlige opland. 
Grundet skolestrukturændringen i Frederikshavn Kom-
mune nedlægges overbygningen på Stensnæsskolen i 
Voerså, hvilket betyder at overbygningselever fra au-
gust 2015 skal transporteres til Sæbygårdskolen i Sæby. 
Rute 20 varetager ligeledes dette behov. Efterfølgende 
sættes folkeskoleelever af ved hhv. Sæbygårdskolen og 
Sæby Skole i Sæby og efter et kort stop ved Sæby Bus-
terminal fortsætter samme bus som forstærkning på X 
Busruten 973X, ekspres til Frederikshavn Busterminal, 
Frederikshavn Handelsskole og Frederikshavn Gymnasi-

um. Rute 20 planlægges efter de befordringsberettigede 
elevers behov, men det er ligeledes muligt for andre borg-
ere, heriblandt uddannelsessøgende, at stige på bussen. 
Hermed forbedres kørslen bl.a. for de uddannelsessøgen-
de, der bor i den sydlige del af kommunen og går på en 
uddannelse i Frederikshavn, idet de fremover kan blive 
transporteret til Frederikshavn uden skift af bus.  

Hjemkørslen om eftermiddagen planlægges efter samme 
princip, hvor bussen fra Frederikshavn med uddannel-
sessøgende efterfølgende fortsætter som et kommunalt 
kørselstilbud til Sæby med opland. 
 
Så vidt muligt søges denne koordinering af skole- og ud-
dannelseskørsel gennemført på flere ruter. Hermed gør 
samme princip sig gældende fra områder omkring Øster-
vrå, Ravnshøj og Strandby.   
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Ill. 37.1: Eksempel på skole- og uddannelseskørsel fra Sæby med opland til Frederikshavn. 
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Frederikshavn Kommune ønsker at satse på vedvaren-
de energi, og i den forbindelse implementere biogas-
busser på kommunens kollektive trafiknet. 

Implementering af biogasbusser

Frederikshavn Energiby er et kommunalt erhvervsud-
viklingsprojekt, hvor visionen er at Frederikshavn Kom-
mune skal være uafhængig af fossilt brændstof, som kul 
og olie, inden udgangen af år 2030. Med projektet ønsker 
Frederikshavn Kommune således at være 100 % drevet af 
vedvarende energi på hhv. el-, varme- og transportom-
rådet.

Som led i at opnå denne vision tog Frederikshavn Kom-
mune i 2012 initiativ til at etablere en gas til trans-
port-gruppe med repræsentanter fra Aalborg og Frede- 
rikshavn kommuner, Region Nordjylland, HMN-Naturgas 
og NT. Formålet med etableringen af gruppen var bl.a.:

• At opnå miljø- og forsyningssikkerhedsmæssige 
gevinster ved at udskifte de eksisterende busser på 
by- og oplandsruter i Frederikshavn Kommune med 
busser, der kører på alternative drivmidler (biogas). 

• At projektet skulle tiltrække flere brugere til den 
kollektive trafik i Nordjylland. 

@ Indsættelsen af biogasbusser i Frederikshavn Kommune 
er således en del af en fælles nordjysk indsats for at skabe 
en mere miljørigtig, kollektiv trafikbetjening i Nordjylland. 

Som en del af projektets første etape blev der i efteråret 
2014, som det første sted i Danmark, indsat biogasbusser 
på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn, og samtidig 
åbnede en naturgastankstation i begge byer. 

Fra NTs køreplanskifte, sommer 2015, indsættes yder-
ligere to biogasbusser på bybusnettet i og omkring 
Frederikshavn, og fra sommer 2019, når kontrakterne på 
de resterende bybusser  i Frederikshavn udløber, er målet 
at også de erstattes af biogasbusser. 

Implementeringen af biogasbusser i Frederikshavn Kom-
mune er medvirkende til at nedsætte kommunes CO2-ud-
slip på transportområdet samt at udsende et mere mil-
jøbevidst signal, der givetvis kan generere flere brugere til 
den kollektive trafik i kommunen.  
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Flextrafikken i Frederikshavn Kommune skal varetage de rejser, der ikke 
følger de største pendlerstrømme, og sikre at alle borgere har adgang til et 
kollektivt trafiktilbud. 

Flextrafik

I Frederikshavn Kommune køres al specialkørsel via NT 
Flextrafik. Flextrafik består dels af åbne ordninger, der 
er tilgængelige for alle, dels af lukkede ordninger, hvor 
brugeren skal visiteres af kommunen. Flexnettet dækker 
hele Frederikshavn Kommune, og har de borgere, der in-
gen eller begrænset adgang har til den øvrige, kollektive 
trafik, som primær målgruppe. 

I forbindelse med den optimering, som Den Kollektive 
Trafikplan for Frederikshavn Kommune medfører, er det 
essentielt, at kommunens flextrafikordninger koordineres 
og sammentænkes med det øvrige, kollektive trafiknet, 
således at alle borgere i Frederikshavn Kommune har 
adgang til et kollektivt trafiktilbud. 

Det eksisterende tilbud om Teletaxa i Frederikshavn by 
bevares, så der fortsat er et trafiktilbud i byen på tids- 
punkter, hvor den ordinære, kollektive trafik ikke kører. 

Der er i arbejdet med Den Kollektive Trafikplan ikke fundet 
grundlag for at regulere brugerbetalingen på Flextur. Takst- 
en er således fortsat 5 kr./km uden for Frederikshavn by, 
og 12 kr./km internt i Frederikshavn by. 

@
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Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune skal imødekomme kommunens be-
hov for at finde en økonomisk besparelse på den kollektive trafik. Trafikplanen er således et 
værktøj, der skal sikre, at kommunens økonomiske råderum udnyttes på bedst mulig vis. 

Økonomi

@

Gennem Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn 
Kommune gennemføres en række større og mindre æn-
dringer, der tilsammen optimerer kørslen i Frederiks-
havn Kommune indenfor den økonomiske ramme og det 
besluttede serviceniveau. Disse ændringer og effekti- 
viseringer sikrer således, at den ønskede, årlige bespa- 
relse på 1 mio. kr. på det samlede, kollektive trafiknet 
opnås. 

Den Kollektive Trafikplan medfører et ændret kørselstil-
bud i kommunen, hvilket betyder at kørselsomfanget på 
nogle ruter stiger, imens det på andre falder eller er på 
samme niveau som hidtil. 

Besparelsen på den kollektive trafik i Frederikshavn Kom-
mune findes hovedsagligt ved at optimere de fælleskom-
munale ruter samt bybusnettet i og omkring Frederiks-
havn. Den pågældende optimering bunder i konkrete 
passagertællinger og statistik for rejsestrømme, hvilket 
sikrer, at de største strækninger understøttes, imens de 

strækninger, hvor ruter kun er sparsomt benyttet, opti-
meres. 

Optimeringen på de fælleskommunale ruter tager højde 
for de brugere, der er afhængige af at pendle på tværs 
af kommunegrænsen, men gør det samtidig muligt for 
Frederikshavn Kommune fremadrettet at prioritere og 
fokusere på intern kørsel i kommunen. 

Den kommende skolestrukturændring i Frederikshavn 
Kommune medfører desuden et øget kørselsomfang 
på skolebusruterne, og dermed en øget økonomi. Den 
Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune tager 
højde for denne ændring og sikrer, at det beløb til øget 
skolekørsel, som Frederikshavn Kommune har budgette- 
ret med, overholdes. 

I projektet findes der desuden økonomi til at implemen- 
tere to biogasbusser, der fra sommer 2015 skal køre på 
Frederikshavn bybusnet.
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Den Kollektive Trafikplan for Frederikshavn Kommune 
skal koordinere og ensarte den kollektive trafik i hele 
kommunen.

Ensartning af serviceniveau@

Frederikshavn Kommune består af de tre tidligere kom-
muner: gl. Sæby Kommune, gl. Frederikshavn Kommune 
og gl. Skagen Kommune. Da hver af de tidligere kommuner 
havde egne niveauer for kørslen, er der efter kommune- 
samlægningen i 2007 et uens niveau på kørslen i Frede- 
rikshavn Kommune. Den Kollektive Trafikplan søger 
således at koordinere og harmonisere serviceniveauet i 
hele kommunen, jævnfør retningslinjerne s. 22-24. 

Kørslen på kommunens største ruter i stamnettet er har-
moniset ved at tilpasse serviceringen efter de pågældende 
behov. Herved er serviceringen på de mest benyttede ru-
ter i kommunen øget, imens ruter med få passagerer er 

optimeret i forhold til behovet. Ligeledes er bybusnettet i 
og omkring Frederikshavn optimeret og ensartet i forhold 
til kørselsbehovet på de enkelte linjer. 

Skolekørslen er harmoniseret i forhold til antallet af 
morgen- og eftermiddagskørsler fra de enkelte skoleaf-
delinger samt i forhold til vente- og køretider. Der skal 
dog fortsat tages politisk beslutning om, hvorvidt de 
kommunale kørselstilbud skal overgå til kollektiv trafik fra 
skoleåret 2016. Ved at overføre de kommunale kørselstil-
bud til åben, kollektiv trafik muliggøres en yderligere ind- 
arbejdelse i det kollektive trafiknet samt en yderligere 
harmonisering af serviceniveauet.  
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Det kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune skal fremstå som et 
attraktivt og vedkommende tilbud indenfor kommunens økonomiske 
råderum.

Et attraktivt trafiknet

@

Det samlede mål med Den Kollektive Trafikplan for 
Frederikshavn Kommune er at skabe et attraktivt og ved-
kommende, kollektivt trafiknet for kommunens borgere, 
inden for de økonomiske rammer i projektet. 

Det kollektive trafiknet er tilpasset de konkrete behov, der 
findes i kommunen, for herigennem at gøre er det mere 
nærværende for den enkelte bruger. De største bruger-
grupper, der dagligt er afhængige af kollektiv transport, 
vil således fremover blive tilbudt en udvidet service- 
ring, imens en mindre del vil opleve en dårligere service 
end hidtil, grundet optimerede ruter. Effektiviseringen af 
det kollektive trafiknet i Frederikshavn Kommune søger 
således at gavne flest og at ramme færrest med de 
pågældende ændringer.

Udover at optimere ruter og at tilpasse serviceringen til 
behovet, er det kollektive trafiknet gjort mere attraktivt 
for særligt uddannelsessøgende og pendlere. Installa-
tion af internet i busser på kommunens mest benyttede 
strækninger skal give en merværdi til transportople- 
velsen, og gøre det muligt for brugerne at benytte trans-
porttiden til f.eks. arbejde eller lektier.

Som led i at gennemføre Den Kollektive Trafikplan for 
Frederikshavn Kommune er markedsføring af nye tiltag 
og information om ændringer en vigtig faktor. Borgerne 
i Frederikshavn Kommune informeres derfor online på 
kommunens hjemmeside samt i lokalaviser om de foran-
dringer, som Den Kollektive Trafikplan medfører. 
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Bilag: 11.1. Referat fra mødet d. 15. juni 2015

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 10. august 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 102393/15



Tilgængelighedsudvalget

#102393/15

Referat fra mødet, mandag den 15. juni 2015, kl. 13.00, Rådhuset lokale 0.27

Deltagere: Gurli Nielsen, Aksel Jensen, Børge Bondeven Frederiksen, Fie Munch, Mette Jensen og 
Dorthe Smidt

Afbud fra: Helle Madsen,

1. Godkendelse af dagsorden.
Nyt punkt til dagsorden:

 Folderen ”Tilgængelighed for alle” fremadrettet.

2. Bemærkninger til forrige referat.
Ingen bemærkninger

3. Tur til Silkeborg kommune 

Besigtigelse af projektet med fodgængerbrikken. Hvis der er andet der kunne være interessant at 
se på vejen vil vi få det lagt ind i turen. 

Indstilling:
Til drøftelse. 

Beslutning:
Turen til Silkeborg bliver d. 7. september. Det undersøges om det er muligt med et besøg ved 
Aarhus kommune og høre om deres Tilgængelighedshåndbog, og evt. se nogle af deres 
tilgængelighedsprojekter. 

4. Handicapmesse d. 2. og 3. oktober 2015.

Status på messen

Indstilling:
Til drøftelse. 

Beslutning:
Der skal laves Roll up som til sidste messe. Der arbejdes på at finde emner og billeder. 

5. Punkter til næste møde.

 Forsøg med ”Ophævelse af rødt for cyklister” Evt. med besøg af Finn Rasmussen fra 
Teknik og Miljø.

 Handicap Messen

6. Folderen ”Tilgængelighed for alle” fremadrettet.

Indstilling:
Til drøftelse. 

Beslutning:
Hvordan skal den fremtidige folder laves, kan den laves mindre og med flere henvisninger til web 
adresser? Hvad har andre kommuner lavet? 



Tilgængelighedsudvalget

#102393/15

7. Nye lokalplaner.

 Ingen nye lokalplaner

8. Eventuelt.
Intet

9. Næste møde er tirsdag d. 11. august kl. 13.00, Rådhuset mødelokale 0.27

Sekretær: Dorthe Smidt, tlf. 9845 6251. Mail doci@frederikshavn.dk 

mailto:doci@frederikshavn.dk
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1. Beskrivelse af udbuddet 

Frederikshavn Kommune udbyder hermed kontrakt på levering af mobil toilet-
badestol med elektrisk sædetilt og højdeindstilling. 
 
Kommunen betegnes herefter Udbyder. 
 
Det samlede udbudsmateriale består af: 

 Tidsplan Bilag 1 

 Oplysning om ansøgers firmanavn og selskabsform mv Bilag 2 

 Tro- og loveerklæring, ubetalt forfalden gæld  Bilag 3 

 Økonomiske nøgletal Bilag 4 

 Teknisk kapacitet  Bilag 5 

 Kravspecifikation  Bilag 6 a + b 

 Tilbudsliste Bilag 7 

 Kontraktudkast Bilag 8 
 

2. Udbuddets omfang 

Udbyder ønsker at indgå kontrakt med én leverandør. 
 
Der skal afgives tilbud på det fulde sortiment i tilbudslisten for at tilbuddet er 
konditionsmæssigt.  
 
Udbyder forpligter sig til at købe de omfattede produkter hos den valgte leve-
randør. 
 
Genbrugshjælpemidler bevilliges af Udbyder i henhold til Servicelovens § 112 
med henvisning til lovbekendtgørelse 904 af 18. august 2011, således der er 
adgang til frit valg af leverandør af alle typer hjælpemidler, dog ikke såkaldte 
APV genbrugshjælpemidler. Endvidere vil borgere mod betaling af prisdiffe-
rencen kunne vælge et andet hjælpemiddel end det, der er omfattet af kom-
munalbestyrelsens bevilling. 
 
I Servicelovens § 112 stk. 4, Borgerens ret til at vælge leverandør af hjælpe-
midler gælder dog ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel 
til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som borgeren 
ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. 
Derefter kan den enkelte bruger få refunderet det beløb, som Udbyder ville 
kunne afskaffe det pågældende hjælpemiddel til i henhold til de kontrakter, 
der bliver indgået på grundlag af dette udbud.  
 
Udbyder kan derfor ikke garantere fortrolighed i forhold til de tilbudte priser. 
 
Det er Udbyders erfaring, at det frie valg, kun er benyttet i et meget lille om-
fang. 
 
Foruden levering til borgere omfatter udbuddet endvidere levering til kommu-
nens institutioner og Hjælpemiddeldepotet.  
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Forbruget af produkter omfattet af udbuddet fremgår af tilbudslisten bilag 7. 
Der er tale om skønnede mængder.  
 
Omsætningen er under forbehold af Byrådets fortsatte bevilling til det pågæl-
dende område. Der tages forbehold for ændring i antallet af leveringssteder 
og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om udlicitering, organi-
sationsændringer eller kapacitetstilpasninger. 
Udbyder forpligter sig ikke til at aftage et minimumskvanta.  
 
Valg af leverandør er ikke afsluttet før rammeaftalen er underskrevet af begge 
parter. 
 

3. Udbudsform og udbudsansvarlig 

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om sam-
ordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, 
offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter 
(udbudsdirektivet) samt LBK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelses-
kontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 
 
Frederikshavn Kommune 
Team udbud og indkøb 
Udbudskonsulent Helle E. Aakær 
Tlf.: 9845 8627 
E-mail: indkoeb@frederikshavn.dk 
 
Er ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. 
 

4. Formkrav 

Tilbudsmaterialet skal fremsendes i 2 skriftlige eksemplarer samt 2 eksempla-
rer på USB. Vejledende prislister og varekataloger skal fremsendes skriftligt i 
2 eksemplarer. 
Tilbudsmateriale modtaget på e-mail accepteres ikke. 
 
Ved uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale, 
er det det skriftlige materiale, der er gældende.  
 
Tilbuddet skal så vidt muligt være emnemæssigt udformet i samme rækkeføl-
ge som udbudsmaterialet, og alle de efterspurgte forhold skal være beskrevet. 
 
Tilbud samt alt kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på 
dansk.  
 
Alle priser skal afgives i danske kroner (DKK). Priserne opgives som nettopri-
ser inkl. evt. afgift(er), ekskl. moms. 
 

mailto:indkoeb@frederikshavn.dk
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5. Ejendomsret 

Tilbudsmateriale med tilhørende bilag betragtes som Udbyders ejendom og vil 
ikke blive returneret eller udleveret.   
 
Der ydes ikke godtgørelse for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 
 

6. Spørgsmål til udbudsmaterialet 

Der kan stilles uddybende og afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet.  
 
Alle spørgsmål skal skriftligt rettes til Udbudskonsulent Helle E. Aakær pr. e-
mail: indkoeb@frederikshavn.dk med emnet ”Spørgsmål – udbud på Toilet-
badestol med elhejs” senest den 31. august 2015 kl. 12.00. 
 
Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest den 
4. september 2015. Spørgsmål modtaget herefter vil, såfremt det er muligt, 
blive besvaret indtil 6 dage før fristen for afgivelse af tilbud udløber. 
Spørgsmål modtaget herefter vil ikke blive besvaret. 
 
Hvis tilbudsgiver opfatter elementer i udbudsmaterialet eller bilagene som 
uacceptable eller klart uhensigtsmæssige for ordregiver, opfordres tilbudsgi-
ver til at stille begrundende spørgsmål herom. I sådanne tilfælde bedes til-
budsgiver klart angive, hvilke konkrete formuleringer/ændringer tilbudsgiver vil 
foreslå som erstatning. Udbyder vil herefter konkret tage stilling til, om de fo-
reslåede ændringer skal indarbejdes i udbudsmaterialet. Der vil kun blive fore-
taget ændringer af væsentlig karakter.  
 
Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende i anonymi-
seret form fremgå af Udbyders hjemmeside på adressen: 
 
www.frederikshavn.dk under fanen erhverv>indkøb og udbud>kommunale 
udbud 
 
Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig orienteret på ovennævnte hjemme-
side.  
 

7. Tilbudsfrist 

Tilbuddet skal være Udbyder i hænde senest den 29. september 2015 kl. 
12.00 på følgende adresse: 
 
Frederikshavn Kommune 
Team Udbud og Indkøb 
Udbudskonsulent Helle E. Aakær 
Rådhus Allé 100 
9900  Frederikshavn  
 
Tilbuddet skal være mærket ”EU-udbud – Toilet/badestol med el-hejs – må 
kun åbnes af Team Udbud og Indkøb”. Forsendelsen skal være lukket.  
 

mailto:indkoeb@frederikshavn.dk
http://www.frederikshavn.dk/
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Tilbudsgiver bærer ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskri-
delse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke blive åbnet. Tilbudsgiver vil blive infor-
meret om, at tilbuddet ikke er nået rettidigt frem.  
 

8. Åbning af indkomne tilbud  

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud. 
 

9. Vedståelsesfrist for tilbud 

Tilbud skal være gældende 90 dage efter tilbudsfristens udløb. 
 

10. Afprøvning/vurdering af tilbudte produkter. 

Det er tilbudsgivers ansvar, at alle de tilbudte produkter lever op til de be-
skrevne krav i tilbudslisten og kravspecifikationen. 
 
Udbyder forbeholder sig retten til at rekvirere vareprøver til evt. afprøvning el-
ler anmode om supplerende oplysninger for at sikre, at udbuddets krav er op-
fyldt. 
 
Tilbudsgiver skal uden omkostninger for udbyder, levere og afhente vareprø-
ver, give demonstration af produkterne m.v. i udbudsfasen. 
 
Vareprøverne skal leveres til Frederikshavn Kommune i løbet af uge 36/2015. 
Nærmere information vil blive oplyst ved rekvirering af produkterne. 
 
Tilbudsgiver har ansvaret for at produkterne i forbindelse med levering og af-
hentning. 
 
Herudover gælder den almindelige garantiforhold. 
 

11. Aftalegrundlag  

Kontrakten indgås på grundlag af vedlagte Kontraktudkast, bilag 8. 
Kontrakten med tilhørende appendiks fastlægger de forpligtigelser og ret-
tigheder, der vil være gældende mellem parterne. 
 
Samtlige bestemmelser i Kontrakten er mindstekrav.  

 
Kontrakt forventes indgået for perioden 1. december 2015 til 1. december 
2017 med mulighed for forlængelse i 2 x 12 mdr.  
 
Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg hos 
Udbyders institutioner/enheder.  
 

12. Alternative bud 

Der kan ikke afgives alternative bud. 
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13. Udbyders forbehold 

Udbyder forbeholder sig ret til at foretage køb til anden side, hvis et af kon-
traktens områder/produkter ikke kan dække et særligt behov. 
 

Udover at tage et generelt forbehold for godkendelse fra bevilgende myndig-
hed, forbeholder Frederikshavn Kommune sig:  

 Ret til at tage forbehold for ændringer i love, bekendtgørelser og an-
dre myndighedsbeslutninger, som kan ændre vilkårene for den ud-
budte ydelse. 

 Ret til at tage forbehold for det faktiske forbrug af ydelser afhængigt 
af antallet af borgere, som har behov for og bliver godkendt til gen-
brugshjælpemidler. 

 Ret til at tage forbehold for at ydelserne beskrevet i kravspecifikatio-
nen, bilag 6 a + b, kan ændres i løbet af kontraktperioden som følge 
af ændrede behov hos borgerne, nye krav fra myndigheder eller for-
di der introduceres ny og forbedre teknologi på området. 

 Ret til at beholde det tilsendte materiale. 

 Ret til at justere/præcisere krav i mindre væsentligt omfang, såfremt 
Frederikshavn Kommune bliver opmærksom på fejl eller mangler i 
udbudsmaterialet. Ved ændringer, der dog ikke vil overskride ram-
merne for dette udbudsmateriale, offentliggøres på kommunens 
hjemmeside. 

 

14. Tilbudsgivers forbehold 

Forbehold for mindstekrav i udbudsmaterialet vil bevirke, at udbyder har pligt 
til at kassere tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt, idet udbyder ellers vil 
indgå kontrakt om en ydelse, der adskiller sig væsentligt fra den udbudte 
ydelse. 
 
Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold for kontraktens bestemmelser. 
 
Hvis tilbudsgiver er i tvivl om, hvorvidt et forbehold vil medføre kassation af 
tilbuddet, opfordres tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål til udbudsma-
terialet, jf. punkt 6 ”Spørgsmål til udbudsmaterialet”. 
 

15. Mindstekrav 

Et mindstekrav er et ufravigeligt krav og et krav, der ubetinget skal opfyldes 
og overholdes, idet der således ikke kan tages forbehold over for krav, der er 
anført som mindstekrav.  

Såfremt ét eller flere mindstekrav ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikke for 
konditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke blive taget i betragtning. 

Overholdelsen af mindstekravene indgår ikke i tilbudsvurderingen. 
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Tilbudsgiver opfordres til at udnytte muligheden for at stille spørgsmål, hvis 
der konstateres væsentlige uhensigtsmæssigheder i kontraktgrundlaget, jf. 
bilag 8. Ordregiver vil i givet fald på baggrund heraf – inden for udbudsregler-
nes rammer - overveje, om sådanne spørgsmål giver anledning til justeringer 
af kontraktgrundlaget. 

 

16. Udvælgelseskriterier 

Følgende dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Hvis dokumentationen ik-
ke medsendes, kan udbyder vurdere at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt og 
det vil dermed ikke blive taget i betragtning. 
 
Tilbudsgivers personlige forhold 
Udfyldt skema med oplysning om firmanavn og selskabsform. Bilag 2 skal an-
vendes.  
 
Tilbudsgivers personlige forhold 
Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver 
har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendt-
gørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Bilag 3 skal anvendes. 
 
Økonomisk og finansiel formåen 
Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en 
dækningssum på minimum kr. 5 mio.  
 
Udfyldt og underskrevet erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning og 
egenkapital over tre disponible regnskabsår. Bilag 4 skal anvendes.  
 
Teknisk og/eller faglig formåen 
Referenceliste over sammenlignelige kontrakter inden for de seneste tre år, 
med beskrivelse af disse samt angivelse af kontaktperson. Bilag 5 skal an-
vendes.  
 

17. Tildelingskriterium 

Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud. 
 
Følgende underkriterier anvendes ved tilbudsvurderingen: 
 

Underkriterier Vægtning 

1. Pris 50% 

2. Kvalitet/funktionalitet 40% 

4. Service/undervisning og leveringstid 10% 

 
I underkriteriet pris indgår følgende delkriterier 

o Underkriteriet ’Pris’ vurderes ud fra pris pr. komplet toilet-badestol med 
elektrisk kipfunktion og elektrisk højdeindstilling monteret med: 4 hjul, 
der kan bremses, ryglæn, sæde med udskæring og fæste for spand el-
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ler bækken, højdestilbare og aftagelige benstøtter med hælrem eller 
lignende, højde eller højde/dybde justerbar nakke/hovedstøtte, bækken 
eller spand med låg, batteri og lader. 
 
Der vil ikke under priskriteriet blive vurderet på priser eller rabatsats på 
det øvrige sortiment indenfor tilbehør og reservedele. 
 

I underkriteriet kvalitet og funktionalitet indgår følgende delkriterier 
o Vurderes ud fra evt. gennemført brugerafprøvning, tilbudsgivers besva-

relse/beskrivelse i forhold til kravspecifikationerne og tilbudslisterne 
samt medsendt dokumentation. Udbyder vil anvende fagligt relevant 
personale til at foretage en bedømmelse af det tilbudte produkts kvali-
tet og funktionelle egenskaber. 

 
I underkriteriet service, undervisning og leveringstid indgår følgende delkri-
terier 

o Der skal beskrives, hvilken service og hvor hurtigt den kan tilbydes i 
forbindelse med reparationer af produkterne. 

o Der skal beskrives hvilken undervisning der kan tilbydes. 
o Der skal oplyses forventet leveringstid for hver varelinje, både når va-

ren er på lager og når den ikke er på lager. 
 

18. Aktindsigt 

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at udbuddets dokumenter, herunder til-
budsgivers tilbud, vil være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Fre-
derikshavn Kommune er underlagt de generelle regler om offentlighed i for-
valtningen, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan beretti-
ge parter og andre til at få aktindsigt.  

Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der er 
afgivet. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager 
i udbuddet, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af 
omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed.  

Frederikshavn Kommune meddeler ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, 
uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at ud-
tale sig herom. Beslutning om helt eller delvist at imødekomme en anmodning 
om aktindsigt påhviler dog i sidste ende Frederikshavn Kommune. Særligt føl-
somme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt 
ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre of-
fentlige myndigheder.  

Frederikshavn Kommune vil dog være berettiget og forpligtet til at give aktind-
sigt jf. gældende lovgivning. 

19. Serviceattest 

Den vindende tilbudsgiver skal på Ordregivers anmodning inden kontraktun-
derskrivelse fremsende en serviceattest (evt. kopi af denne) fra Erhvervs- og 
selskabsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver ikke er udelukket fra at 
byde i henhold til artikel 45 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 



10 
 

2004/18/EF af 31. marts 2004. Serviceattesten må max. være 6 måneder 
gammel regnet fra tilbudsfristen. 
 
 
 



Bilag: 13.2. Bilag 1 - Tidsplan.pdf

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 10. august 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 118274/15



  
 

Bilag 1 
 
 

 

Tidsplan 
 
 
 

Høring Ældrerådet og Handicaprådet   10. august 2015 
 
Afsendelse af bekendtgørelsen til EU-Tidende  17. august 2015 
 
Frist for modtagelse af uddybende spørgsmål  31. august 2015 
 
Frist for svar på modtagne spørgsmål   4. september 2015 
 
Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål  23. september 2015 kl. 12.00 
 
Sidste frist for modtagelse af tilbud   29. september 2015 kl. 12.00 
 
Evt. afprøvning af produkter   Uge 43/2015 
 
Forventet tilbudsvurdering/beslutning om leverandørvalg Ultimo oktober 2015 
 
Standstill-periode    10 dage 
 
Kontraktindgåelse    medio november 2015 
 
Rammeaftalens ikrafttræden   1. december 2015 
 
 
Tidsplanen er vejledende, hvorfor ændringer kan forekomme. 
 

 



Bilag: 13.3. Bilag 2 - Oplysning om ansøgers firmanavn og selskabsform mv.pdf

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 10. august 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 118280/15



 
Bilag 2 

 

Oplysning om ansøgers firmanavn og selskabsform mv. 

Jf. udbudsmaterialets pkt. 16, Udvælgelseskriterier: 

Oplysning om ansøgers firmanavn og selskabsform, CVR-nummer (for ansøgere, der 
ikke har hjemsted i Danmark: Selskabs- og eller virksomhedsnummer), adresse, samt 
navn, e-mail og telefonnummer på ansøgers kontaktperson. Udfyldes i nedenstående 
tabel: 

Såfremt anmodning fremsendes af en sammenslutning af virksomheder, skal 
oplysningerne afgives for hver enkelt virksomhed. 

 

Virksomhedsoplysninger  Ansøgers besvarelse 

 Firmanavn 

 Selskabsform 

 CVR-nummer  

 Adresse 

 Kontaktperson: 

 Navn 

 E-mail 

 Telefonnummer  

 

 

Kort beskrivelse af virksomhedsprofil herunder: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som yderligere dokumentation kan selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen vedlægges 
anmodningen som bilag. 

Frederikshavn Kommune forbeholder sig ret til inden endelig kontraktindgåelse at 
forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (maks. 3 måneder gammel), 
eller anden fuldgyldig dokumentation for, at ansøger ikke befinder sig i en af de situa-
tioner, der er beskrevet i Udbudsdirektivets (2004/18/EF) art. 45, stk. 2. litra a-c og e-f. 

 



Bilag: 13.4. Bilag 3 - Tro og love erklæring ubetalt forfalden gæld.pdf

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 10. august 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 118281/15



 
Bilag 3 

 

Tro og love erklæring ubetalt forfalden gæld 

Jf. udbudsmaterialets pkt. 16, Udvælgelseskriterier: 

Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til 
bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners mulighed for at deltage i offentlige 
udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af 13.5.1997.  

I henhold til § 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal ansøger afgive en 
erklæring om, i hvilket omfang ansøger har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. 

Ved gæld til det offentlige forstås: skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger. 
Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark eller i det land, hvor 
virksomheden er etableret. 

Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift: 

 Bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 

 Bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen 

 Giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen 
hos de relevante myndigheder 

Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomheden ikke har 
ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet, som overstiger 100.000 kr. 

Såfremt anmodning fremsendes af en sammenslutning af virksomheder, skal 
oplysningerne afgives for hver enkelt virksomhed. 

Dato  

Firmanavn  

CVR.nr.  

Navn  

Underskrift 
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Bilag 4 

 

Økonomiske aktørs samlede omsætning 

Jf. udbudsmaterialets pkt. 16, Udvælgelseskriterier: 

En erklæring om tilbudsgivers samlede nettoomsætning og egenkapital, i de 3 seneste 
disponible regnskabsår.  

 

Regnskabsår Omsætning Egenkapital Overskud Soliditetsgrad 

     

     

     

Er der sket væsentlig ændringer siden sidste 
regnskabsaflæggelse (besvares med ja eller nej – hvis ja 
skal der oplyses hvilke). 

 

 
Det er et MINDSTEKRAV, at tilbudsgiver har haft 
 

 et positivt resultat før skat i mindst to af de seneste tre afsluttede regnskabsår.  
  

Bekræft ved afkrydsning Ja Nej 

Overholdes mindstekravet   

 

Frederikshavn Kommune forbeholder sig ret til at indhente supplerende 
regnskabsoplysninger. 

Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 

 Bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen 

 Bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen 

 Giver samtykke til, at ordregiver på anfordring, vil kunne få dokumentation for 
ovenstående oplysninger. 
 

Dato  

Firmanavn  

CVR.nr.  

Navn  

Underskrift 
 

 

 



Bilag: 13.6. Bilag 5 - Teknisk kapacitet.pdf

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 10. august 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
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Bilag 5 

 

Teknisk kapacitet 

Jf. udbudsmaterialets pkt. 16, Udvælgelseskriterier: 

Oversigt over de betydeligste sammenlignelige kontrakter indgået inden for de seneste 3 
år. Ansøger bedes for hver kontrakt kortfattet beskrive omfanget. 

Til alle referencer ønskes oplyst en kontaktperson hos kunden til brug for eventuel kontrol 
af de afgivne oplysninger. 

Ved indsendelsen giver ansøger tilladelse til, at Frederikshavn Kommune kan kontakte de 
pågældende kunder. En evt. henvendelse vil udelukkende blive benyttet som 
dokumentation for, at referencerne er sammenlignelige, og at der ikke foreligger sager 
vedr. misligholdelse. 
 
 
 

Reference 1  

Kundens navn  

Kontraktperiode  

Kort beskrivelse af kontraktens 
omfang 

 

Kontaktperson (navn og tlf.nr.)  

 

Reference 2  

Kundens navn  

Kontraktperiode  

Kort beskrivelse af kontraktens 
omfang 

 

Kontaktperson (navn og tlf.nr.)  

 

Reference 3  

Kundens navn  

Kontraktperiode  

Kort beskrivelse af kontraktens 
omfang 

 

Kontaktperson (navn og tlf.nr.)  

 

 

  



 
Bilag 5 

 

 

Reference 4  

Kundens navn  

Kontraktperiode  

Kort beskrivelse af kontraktens 
omfang 

 

Kontaktperson (navn og tlf.nr.)  

 

Reference 5  

Kundens navn  

Kontraktperiode  

Kort beskrivelse af kontraktens 
omfang 

 

Kontaktperson (navn og tlf.nr.)  

 

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i 
betragtning. 

Det er et mindstekrav, at ansøgeren kan henvise til minimum 3 referencer, hvor ansøger 

har indgået sammenlignelige kontrakter inden for de seneste 3 år.  

 

Bekræft ved afkrydsning Ja Nej 

Overholdes mindstekravet   
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Bilag 6 a 
 

Kravspecifikation 
 

Genbrugshjælpemidler 2015 
 

 
Nedenstående er Udbyders minimumskrav. 
 
De produktspecifikke krav er nævnt i bilag 6 b. 
 

Generelle krav 

 Det er forventeligt, at der i kontraktens løbetid er behov for en vis justering af 
sortimentet i henhold til ordregivers aktuelle behov, hvorfor tilbudsgiver skal være 
villig til at tilpasse varelisten i samarbejde med udbyder. 

 

 De tilbudte produkter skal overholde gældende direktiver, love og 
bekendtgørelser og anden myndighedskrav i øvrigt. 

 
Produkterne 

 Alle produkter/genbrugshjælpemidler skal være mærket med HMI-nummer, 
Forhandler, Produktnavn, Produktionsår, Identifikationsnummer, Max. 
Brugervægt (hvis relevant), CE-mærkning. 

 

 Tilbudsgiver skal oplyse leveringsgaranti for reservedele/tilbehør efter aftalens 
ophør. 

 

 Tilbudsgiver skal oplyse om øvrige garantier, herunder gennemtæring og brug, 
såfremt det er relevant. 

 

 Produkterne skal som udgangspunkt leveres i samlet stand for så vidt angår de 
mekaniske og elektroniske funktionaliteter.  

 

Miljø og produktsikkerhed. 

 Lakerede metaldele, der indgår i produkterne skal være behandlede ved 
pulverlakering (angiv tykkelse i my). 

 

 Materiale der kommer i kontakt med hjælper eller bruger skal deklareres med 
henblik på biokampatibilitet og giftighed, f.eks. forekomst af nikkel. 

 

 Det bør sikres at produkterne er egnet til adskillelse og sortering i materiale. 
 

 Lakering med maling og lak baseret på organiske opløsningsmidler bør undgås 
af hensyn til arbejdsmiljø og ydre miljø. 



 

 Integralskum og skumpuder fremstillet med ozonlagsnedbrydende stoffer 
(HCFCér) bør undgås. 
 

 Brug af PVC bør undgås. 
 

 Brug af tungmetaller i lak og plast bør undgås. 
 

 Tilsætningsstoffer i plast eller lak med klor eller brom (halogenerede) bør undgås. 
 
 
Levering 

 Leveringsbetingelsen skal være frit leveret. 
 

 Levering skal ske til Kommunens institutioner og Hjælpemiddeldepotet, eller 
direkte til den enkelte borger. 

 
 
Fakturering 

 Fakturapriser skal være nettopriser (dvs. ingen afgifter som ikke er indregnet i 
nettopriserne). 
 

 Fakturapriser og varenummer skal være fuldstændig identiske med det der er 
aftalt i kontraktens prisliste. 

 

 Samtlige varelinier på fakturaen skal være udspecificeret og direkte 
identificerbare i forhold til kontraktens prisliste. Det skal således fremgå af 
fakturaen hvilke dele der er tilkøbt og fravalgt, med henblik på at bestiller, nemt 
og hurtigt, skal kunne udføre fakturakontrol.  

 

 Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages 
elektronisk eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 

 
 
Service/konsulentbistand 

 Tilbudsgiver skal yde konsulentbistand i form af telefonisk og personlig 
rådgivning i valg af genbrugshjælpemidler samt vejledning i brugen af disse. 

 

 Konsulentens bistand skal, såfremt det bliver aktuelt, stilles til rådighed for såvel 
brugerne som personalet hos ordregiver.  

 

 Konsulenten skal sammen med ordregivers personale, kunne betjene brugerne i 
egne hjem. 

 

 Ordregivers personale skal kunne kontakte konsulenten direkte. 
 

 Al konsulentydelse (herunder instruktion) skal ved levering være indregnet i de 



tilbudte priser. 
 

 Mulighed for demonstration med/uden bruger inden køb, enten hos tilbudsgiver, 
ordregiver eller bruger. 
 

 Tilbudsgiver skal såfremt ordregiver ønsker det, leverer produkter til vederlagsfri 
afprøvning i 14 dage. Leverandøren betaler fragt til ordregiver eller borger, i 
forbindelse med afprøvning. Beholdes varen efter afprøvningstiden, faktureres 
fragt som sædvanligt, sammen med varen. Ønskes varen returneret efter endt 
afprøvning, afholder Udbyder eller borger returfragtomkostninger.  

 
 
Produktinformation og anvisninger 
 

 Med produktet skal følge letlæselige anvisninger på dansk og indeholde 
følgende: 
o Brugsanvisning (produktinformation om anvendelsesmuligheder, 

begrænsninger, garanti m.v.). 
o Monteringsanvisning, såfremt relevant for det enkelte hjælpemiddel. 
o Vedligeholdelsesanvisning. 
o Rengøringsanvisning. 
o Kort sammenfattet instruktion (til brugeren) med illustrationer af de 

væsentligste funktioner, advarsler og daglig vedligeholdelse. Skal kunne 
fastgøres på genbrugshjælpemidlet. 

o Tilbudsgiver skal oplyse om generelle og produktspecifikke krav til 
vedligehold. 

o QR-koder hvis det er muligt. 
 

 Udbyders hjælpemiddelansvarlige skal til enhver tid holdes ajour med, og kunne 
rekvirere, både reservedelslister og tilbehørslister. 

 
 
Priser 
 

 Tilbuddet skal afgives i DDK ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter 
 

 Priserne dækker alle de med leverancen forbundne omkostninger, herunder 
miljøafgifter, emballageafgifter, administrationsgebyr eller lign. 

 

 Eventuelle ændringer i afgifter og øvrige bidrag i henhold til dansk lovgivning skal 
reguleres fuldt ud i priserne med ændringens nominelle værdi. 

 

 Tilbud skal afgives ved udfyldning af tilbudsliste bilag 7. Tilbud skal afgives i form 
af nettopriser. Det skal angives hvilke rabatsatser der ligger til grund for de 
tilbudte nettopriser med udgangspunkt i tilbudsgivers listepriser. 
 

 Tilbudsgiver skal, i tilbudslisten, afgive en rabatsats på øvrigt sortiment/beslæg-
tede produkter samt øvrige reservedele. 



Denne rabatsats vægtes ikke og indgår således ikke i tilbudsevalueringen. 
Udbyder vil alene bruge rabatsatsen til indkøb af marginalt sortiment og 
reservedele, idet de beskrevne tilbudslister i bilag 7 forventes at dække min. 80% 
af Udbyders årlige indkøb. 

 

 Prisliste med gældende listepriser skal vedlægges tilbuddet i 2 eksemplarer. 
 

 Priserne skal være faste frem til 15. oktober 2016, hvorefter prisregulering iht. 
Nettoprisindekset kan finde sted (se nærmere i bilag 8, pkt. 17). 
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Bilag 6 b 

Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling                                 

 

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 

09 12 03 (-23) 

Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav) 

Mobil toilet-badestol med el-drevet sædetilt og elektrisk hejs (højdeindstilling). Hele stolens siddeflade skal kunne 

hæves/sænkes og tiltes, mens den er i brug dvs. både sæde, ryg og armlæn. Skal kunne betjenes af én person. Skal kunne 

benyttes til både toiletbesøg og brusebad. Der skal være fæste for spand eller bækken med stop for tilbageglidning. 

Tilbuddet skal være således, at der er frit valg til at vælge standardsæde eller intimsæde. Det skal være inkl. bækken. 

 

Udvendig bredde 

 

Max. 62 cm.  

 

Bredde ml. armlæn 

 

Min. 43 cm. 

 

Sædedybde 

 

Min. 43 cm. 

Tiltfunktion 

 

Sædeenheden skal kunne tiltes min. 20o bagud og 5o fremad. (Iflg. standarden for manuelle 

kørestole anbefales min. 20o i alt [1]). 

 

Højde 

 

Der skal være en frihøjde på min. 44 cm over gulv. Stolen skal kunne køre ind over et 

standardtoilet på 40 cm / et højt toilet på 46 cm.  

Skubbehåndtag/-bøjle 

 

 (Iflg. standarden for personløftere anbefales 90 – 120 cm over gulv [2]). 

 

Armlæn 

 

Skal være opklappelige eller nedfældelige. De skal kunne blive stående i opklappet stilling. De 

skal være stabile under brug. 

 

Benstøtter 

 

Skal være højdestilbare, svingbare og aftagelige. Der skal være hælrem eller lignende anordning 

på fodpladen, der hindrer at foden glider ud. Desuden opklappelige fodplader, som kan holde 

den opklappede stilling. 

 

Nakkestøtte 

 

Skal være indstillelig i dybde / højde 

 

Hjul 

 

Skal være letløbende, vedligeholdelsesfri og svingbare hjul. Hjulene må ikke kunne smitte af på 

underlaget.  

Stolen skal have gode køreegenskaber. 

 

Bremser 

 

Stolen skal kunne bremses på alle fire hjul. 

Stolen skal kunne bremses således, at stolen står sikkert. 

Bremsefunktionen skal være nem at betjene 

 

Siddeenhed og rygdel 

 

 

Sædehøjde og sædekip skal kunne arbejde uafhængigt af hinanden og betjenes af én person 

Sædet og ryggen skal yde god siddekomfort og være af et materiale, som modvirker, at borgeren 

glider ud af stolen. Siddeenheden skal være i et rengøringsvenligt materiale.  

Der skal være mulighed for individuel tilpasning i form af indstilling af ryg med f.eks. justerbare 

stropper eller lign. 

Sædeenhedens vinkling skal min. dække intervallet 5 grader fremad og 20 grader bagud. 

 

Håndbetjening 

 

Den elektriske håndbetjening skal være logisk, tydeligt og holdbar mærket med trykknappernes 

funktion. 

Skal kunne holdes i og betjenes med én hånd.  

Skal kunne betjenes lige godt med højre og venstre hånd. Skal kunne ophænges sikkert på toilet- 
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badestol.  

Skal let kunne udskiftes. 

 

Batteri Batteriet skal kunne oplades i en ekstern lader. Der skal være lys- eller lydsignal, når der er behov 

for opladning, når batteriet oplades og når det er fuldt opladet.  

Nødstop Der skal være nødstop og det skal være tydeligt afmærket 

  

Brugervægt 

 

Skal være min. 120 kg. 

 

Brugsanvisning Skal være kort, letforstålig og tydelig og skal følge med hver stol. QR kode må meget gerne 

medfølge, men dette er ikke et krav. 

Mærkning Stolen skal være CE mærket inden for direktivet for medicinsk udstyr. Stolen skal være mærket 

med hmi.nr. 

IP-klasse Elektriske dele skal være beskyttet mod indtrængning af vand 

Rengøring Stolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i 

hhv. hjemmepleje og plejeboliger [3]. Skal kunne vaskes i vaskehal. 

 

Øvrigt Det skal være muligt at benytte god arbejdsteknik ved betjening af stolen. 

  

Hvis delene på stolen er beregnet til at skilles ad, må de ikke kunne samles forkert. 

 

Stolen skal være konstrueret, så den ikke samler vand. Hvor vand/fugt kan samles, skal der være 

drænering. 

 

Stolen skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan 

måde, at den er korrosionsbestandig. 

 

  

Der skal som minimum være mulighed for at tilkøbe følgende produkter. 

 

Spand eller bækken med låg. Bækken skal kunne tåle at rengøres i ”bækkenkoger” 

 

Sæder med forskellige udskæringer  

 

Sædepolstring med forskellige udskæringer 

 

Dækplade til sæde 

 

Nakkestøtte  

 

Kropsstøtter 

 

Sikkerhedbøjle 

 

Eleverbar benstøtte 

 

Ekstra batteri pakke 

 

Stropryg 

 

Hoftesele 
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Krav til dokumentation 

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.  

 

Det kunne være dokumentation for prøvning efter 

 DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder 

og/eller  

 det svenske Hjälpmedelsinstituts kravspecifikation [4] 

eller tilsvarende 

 

Der skal medsendes oplysninger om følgende:  

 

Alle brugsmål og vægtangivelser på toiletstolen 

 

Max. brugervægt 

 

Hyppighed og omfang af evt. eftersyn i henhold til leverandørens anvisninger, og hvilke kompetencer, der kræves for at 

udføre eftersynet 

 

Materialer, herunder korrosionsbestandighed 

 

Komplet tilbehørsprogram 

 

Stabilitet 

 

Tilladte rengøringsmetoder 

 

Forventet levetid 

 

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser [5] 

 

Ved vurdering af dokumentationen og ved evt. afprøvning af produktet, vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre) 

 

Indstillingsmuligheder, herunder 

- tiltets vandring 

- stolens indstillings højde 

- hovedstøtten 

- evt. kropsstøtte 

 

Betjeningskræfter, herunder 

- bremsefunktionen 

- tiltfunktionen 

- funktionsgreb 

- kørsel og manøvrering 

 

Komfort for bruger, herunder 

- siddekomfort 

- komfort i rygdel 

- fast-/stropryg 

 

 

Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejdere, 

herunder 

- stolens indstillinger 

- håndterbarhed 

- håndtering af bækken 

- placering over toilet 

- opladningskapacitet 

- opladningsprocedure 

- håndbetjening 

- skidtsamlende rille i bækken 

 

 

Rengøringsvenlighed 

 

 

Referencer og litteratur m.m. 

 

1. DS/EN 12183:2002 Manuelt drevne kørestole – Krav og prøvningsmetoder. 

2. DS/EN ISO 10535:2007 Personløftere til flytning af handicappede personer - Krav og prøvningsmetoder 

3. http://www.ssi.dk, se under Infektionshygiejne   

4. Kravspecifikation, Hygienhjälpmedel och Stödanordningar. Hjälpmedelsinstitutet 2005. 

http://www.hi.se/Global/Dokument/Provningen/kravspecar/kravspecar-mars09/hygien-stodanordningar.pdf , januar 

http://www.ssi.dk/
http://www.hi.se/Global/Dokument/Provningen/kravspecar/kravspecar-mars09/hygien-stodanordningar.pdf
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2010.  

5. LBK nr. 237 af 28/03/2003 Købeloven med senere ændringer  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1419  

 

  Hjælpemiddelbasen, www.hmi-basen.dk  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1419
http://www.hmi-basen.dk/
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Tilbudsliste Bilag 7 Leverandør:

Adresse:

ISO-nr. 09 12 030 (-23) Mail:

Vare Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og højdeindstilling

Telefon:          

Kontaktperson:

Cvr.nr.:

Tildelingskriterie Det økomiske mest fordelagtige tilbud

OBLIGATORISK Produkt 1

Delkriterium Varebeskrivelse Årligt estimeret 

forbrug/stk.

Tilbudsgivers varenavn og 

Produktbeskrivelse

Producentens 

varenummer

Tilbudsgivers 

varenummer

Listepris pr. stk. Rabatsats i % Nettopris pr. stk. Leveringstid     

er på lager

Leveringstid    

ikke på lager

Mobil toilet-badestol med el-drevet 

sædetilt og elektrisk 

hejs(højdeindstilling) Skal kunne 

betjenes af én person. Skal kunne 

benyttes til både toiletbesøg og 

brusebad. Der skal være fæste for 

spand eller bækken med stop for 

tilbageglidning. Tilbuddet skal være 

således, at der er frit valg til at vælge 

standardsæde eller intimsæde. Det 

skal være inkl. bækken.

25 stk. 

Låg til spand eller bækken, uden 

skidtsamlende rille 10 stk. 

Sædepolstring for standardsæde 5 stk. 

Sædepolstring for intimsæde 5 stk. 

Dækplade til sæde 5 stk. 

Nakkestøtte 5 stk. 

Kropsstøtte 5 stk. 

Eleverbar fodstøtter 5 stk. 

Ekstra batteripakke 5 stk. 

Stropryg, hvis muligt for produktet 5 stk. 

                                                          Rabatsats øvrigt tilbehør og reservedele                                                                       Rabatsats

Angiv bilagsnr. for liste over tilbehør og reservedele med listepriser

Angiv evt. kommentar:

Pris
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Kontraktudkast 
 

levering af Genbrugshjælpemidler 
 

til  
 

Frederikshavn Kommune 
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1. Parterne 

Denne kontrakt er indgået mellem  
 
Frederikshavn Kommune 
Indkøbskontoret 
Rådhus Allé 100 
9900  Frederikshavn 
 
Kontaktpersoner: 
Udbudskonsulent Helle E. Aakær 
Tlf.: 9845 8627 
E-mail: heea@frederikshavn.dk 
 
i det følgende kaldet ordregiver 
 
og 
 
xxx 
xxx 
xxx 
 
CVR nr.  
 
Kontaktperson:  
Tlf.:  
Email:  
 
i det følgende kaldet leverandøren. 
 

2. Kontraktgrundlag  

Kontrakten er indgået i henhold til udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S xxx-
xxxxxx. 
Kontrakten beskriver ordregivers og leverandørs forpligtigelser og rettigheder.  
Den samlede kontrakt består af: 

- Kontrakt mellem ordregiver og leverandør 
- Appendiks A: Prisliste  
- Appendiks B: Kravspecifikation  
- Appendiks D: xxx 
- Appendiks E: xxx 

 

Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anven-
delse i forhold til denne kontrakt. 
 

3. Kontraktens omfang  

Leverandøren forpligter sig til at levere  
 

 xxx 



 

 
til Frederikshavn Kommune på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.  
 
Ordregivers forbrug er under forbehold af fortsat bevilling fra den ansvarlige 
myndighed til det pågældende område. Der tages forbehold for ændringer i 
antallet af leveringssteder og leveringsadresser. 
 

4. Kontraktperiode 

Kontrakten er gældende fra den xx.xx.2015 til og med xx.xx.2017 med en op-
tion på 2 x 12 måneder.  
 
Anvendelse af option sker på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom 
skal gives til leverandøren senest 2 måneder før aftaleudløb. I modsat fald 
ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. 
 
Frederikshavn Kommune kan forlænge kontrakten på de enkelte delaftaler 
individuelt, uden at dette påvirker kontraktvilkårene. 
 
De første 6 måneder af aftaleperioden betragtes som prøvetid, hvor ordregi-
ver kan opsige aftalen med et skriftligt varsel på 30 dage til den 1. i en måned. 
 
Ordregiver er berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel, hvis 
en administrativ myndighed, herunder Klagenævnet for Udbud, Konkurrence-
styrelsen eller Europa Kommissionen eller en dansk eller europæisk retsin-
stans træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af kontrakten an-
nulleres eller erklæres for uden virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke 
ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab i den resterende kontraktperio-
de. Ordregivers ret til at opsige gælder selv om afgørelsen/dommen ankes. 
 

5. Kontakt mellem parterne 

Kontaktperson til varetagelse af den daglige kontakt i relation til kontrakten: 
 
Hjælpemiddelenheden 
Faglig koordinator Mette Birk Christensen 
Tlf.: 9845 5295 
Email: mech@frederikshavn.dk 
 
Leverandørbesøg skal aftales i forvejen med sagsbehandler fra Hjælpemid-
delenheden. Det forventes, at der fra leverandørens side lægges op til en po-
sitiv dialog om den enkelte afdelings/institutions indkøbsbehov. 
 
Efter ønske foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem leverandør 
og ordregiver. Statusmøde holdes mindst én gang årligt eller efter behov.  
Første statusmøde holdes i uge xx i 2016 efter nærmere aftale. 
 

6. Service/konsulentbistand 

Leverandøren skal yde konsulentbistand i form af telefonisk og personlig råd-



 

givning i valg af genbrugshjælpemidler samt vejledning i brugen af disse 
 
Konsulentens bistand skalstilles til rådighed for såvel brugerne som persona-
let hos ordregiver.  
 
Konsulenten skal sammen med ordregivers personale, kunne betjene bruger-
ne i egne hjem. 
 
Ordregivers personale skal kunne kontakte konsulenten direkte. 
 
Leverandøren skal afholde demonstration med/uden bruger inden køb, enten 
hos leverandør, ordregiver eller bruger efter nærmere aftale.  
 
Al konsulentydelse (herunder instruktion) er indregnet i de anførte priser. 
 
Leverandøren leverer produkter til vederlagsfri afprøvning i 14 dage. Leveran-
døren betaler fragt til ordregiver eller borger, i forbindelse med afprøvning. 
Beholdes varen efter afprøvningstiden, faktureres fragt som sædvanligt, 
sammen med varen. Ønskes varen returneret efter endt afprøvning, afholder 
ordregiver eller borger returfragtomkostninger.  
 

7. Bestilling 

Frederikshavn Kommunes Hjælpemiddeldepot bestiller hjælpemidlet via tele-
fon eller mail.  
 

8. Levering og leveringsbetingelser 

Alle leverancer er frit leveret og aflæsset på anvist plads. 
 
Leverandøren bærer risikoen for produktet indtil korrekt levering til ordregiver 
er sket. 
Produktets kvalitet og leverede mængder skal besigtiges af ordregiver. Så-
fremt ordregiver konstaterer afvigelser fra de i ordren eller andetsteds angivne 
specifikationer og krav, skal ordregiveren straks informere leverandøren her-
om. 
 

9. Følgeseddel 

Hver leverance skal vedlægges en følgeseddel. 
  

Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af følgesedlen: 
 

 Navn på bestiller 

 EAN-nummer 

 Dato 

 Antal 

 varenummer og varenavn 

 Evt. vægt samt evt. restordrer. 
 



 

10. Returvarer 

Ved fejlbestillinger har ordregiver 14 dages returret, ved varer som ikke er la-
vet efter specialmål. 
Returnering sker for ordregivers regning og forudsætter, at produkterne og 
emballagen er intakt.  
Ved returnering af produkter skal leverandøren hurtigst muligt sende en kre-
ditnota til ordregiver. 
 

Fejlleverancer skal ombyttes uden omkostninger for ordregiver. 
 

11. Modtagelse og godkendelse 

Ved modtagelse af varer foretager ordregiver en gennemgang af det leverede 
for at konstatere, om dette er i overensstemmelse med ordren. Hvis den leve-
rede vare ikke er i overensstemmelse med ordren og/eller varen er behæftet 
med fejl eller mangler afvises varen og betragtes som ikke leveret.  
 

12. Fakturering 

Fakturaer sendes elektronisk jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om 
offentlige betaling m.v. til KommuneLeasing A/S, i henhold til EAN-nummer. 
KommuneLeasing A/S videresender den elektroniske faktura til ordregivers 
godkendelse inden betaling. 
 
Fakturaen skal indeholde: 
 

 EAN-nr.: 5790 00 126 6134 

 Aftalenr.: K-813 A24877 (gældende for 2015 – herefter oplyses nyt af-
talenr.) 

 Udstedelsesdato (fakturadato) 

 HMI-nummer 

 Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen) 

 Leverandørens CVR/SE-nummer 

 Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse 

 Varenummer på samt mængde og art af de leverede produkter/ydelser 

 UNSPSC kode pr. produktlinje 

 Pris – enhedspris og totalpris 

 Rekvirentens navn og adresse med angivelse af bestillers navn 

 
Fakturapriser skal være nettopriser (dvs. ingen afgifter som ikke er indregnet i 
nettopriserne). 

 
Fakturapriser og varenummer skal være unikke og fuldstændig identiske med 
de priser der anført i Appendiks A. 
 
Samtlige varelinjer på fakturaen skal være udspecificeret og direkte identifi-
cerbare i forhold til kontraktens prisliste. Det skal således fremgå af fakturaen 
hvilke dele der er tilkøbt og fravalgt, med henblik på at bestiller, nemt og hur-
tigt, skal kunne udføre fakturakontrol.  



 

 
 
Hvis oplysningerne på fakturaen er mangelfuld i henhold til ovenstående eller 
fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder ordregiver sig ret til at til-
bageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget. 
 
Hver ordre skal faktureres for sig. 
 

13. Produkter 

Alle produkter/genbrugshjælpemidler der leveres skal være mærket med HMI-
nummer, Forhandler, Produktnavn, Produktionsår, Identifikationsnummer, 
Max. Brugervægt (hvis relevant), CE-mærkning. 
Produkterne skal leveres i samlet stand for så vidt angår de mekaniske og 
elektroniske funktioner.  
 

14. Produktinformation 

Leverandøren medsender ved levering letlæselige anvisninger til hvert pro-
dukt på dansk og indeholde følgende: 
 

 Brugsanvisning (produktinformation om anvendelsesmuligheder, 
begrænsninger, garanti m.v.) 

 Monteringsanvisning, såfremt relevant for det enkelte hjælpemiddel 

 Vedligeholdelsesanvisning 

 Rengøringsanvisning 

 Kort sammenfattet instruktion (til brugeren) med illustrationer af de 
væsentligste funktioner, advarsler og daglig vedligeholdelse. Skal 
kunne fastgøres på genbrugshjælpemidlet 

 Generelle og produktspecifikke krav til vedligehold 

 QR-koder hvis det er muligt 
 

Ordregivers hjælpemiddelansvarlige skal til enhver tid holdes ajour med, og 
kunne rekvirere, både reservedelslister og tilbehørslister. 
 

15. Substitution af produkter 

Hvis et produkt der er anført på prislisten udgår, skal leverandøren tilbyde et 
tilsvarende produkt som opfylder kravspecifikationen og til samme pris.  
 
Ordregiver skal godkende en evt. substitution af produkter på prislisten.  
 

16. Miljø og produktsikkerhed 

 Lakerede metaldele, der indgår i produkterne skal være behandlede 
ved pulverlakering (angiv tykkelse i my) 

 Materiale der kommer i kontakt med hjælper eller bruger skal deklare-
res med henblik på biokampatibilitet og giftighed, f.eks. forekomst af 
nikkel 



 

 Det bør sikres at produkterne er egnet til adskillelse og sortering i ma-
teriale 

 Lakering med maling og lak baseret på organiske opløsningsmidler bør 
undgås af hensyn til arbejdsmiljø og ydre miljø 

 Integralskum og skumpuder fremstillet med ozonlagsnedbrydende stof-
fer (HCFCér) bør undgås 

 Brug af tungmetaller i lak og plast bør undgås. 
 Tilsætningsstoffer i plast eller lak med klor eller brom (halogenerede) bør 

undgås. 
 

 

17. Prisregulering 

Priserne skal være faste til den 31.12.2016. Herefter kan der ske prisregule-
ringer 1 gang årligt i januar måned i henhold til Danmarks Statistiks nettopris-
indeks. 
Prisregulering sker på leverandørens foranledning ved meddelelse af indeks-
tal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Prisreguleringer skal 
meddeles ordregiver senest 1 måned før ikrafttræden og dokumentation skal 
vedlægges.  
Varsel om prisreguleringer skal sendes til de anførte kontaktpersoner jf. pkt. 1 
og 5. 
 
Prisfald skal uden ophold komme ordregiver til gode. 
 
Leverandøren kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssige afgifter og 
afgiftsstigninger, som bliver kendt efter kontrakten er indgået, tillægges de af-
talte priser. Ordregiver skal varsles herom med min. 1 måned, og dokumenta-
tion skal medsendes.  
 

18. Betalingsbetingelser 

30 dage netto fra modtagelse af korrekt levering og fakturering. 
 

19. Statistik 

Leverandøren skal efter anmodning og inden for 14 dage udarbejde og frem-
sende statistik efter ordregivers ønske. Statistikker skal udarbejdes i Excel-
format. 
 

20. Underleverandører 

Hvis leverandøren anvender underleverandører til opfyldelse af kontrakten, 
garanterer leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som 
hvis leverandøren selv havde udført leverancen. 
 



 

21. Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer 

Leverandørens rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan 
hverken helt eller delvist overlades til andre uden forudgående skriftlig sam-
tykke med ordregiver. 
 
Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig mislighol-
delse, der berettiger ordregiver til at hæve kontrakten. 
 

22. Tredjemandsrettigheder 

Leverandøren indestår for, at leverandørens ydelser ikke krænker andres ret-
tigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. 
 
Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal par-
ten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager 
herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i en-
hver henseende at holde ordregiver skadesløs.  
 
Hvis tredjemands rettigheder hindrer leverandørens opfyldelse af kontrakten i 
et omfang, som er væsentligt for ordregiver, er ordregiver berettiget til skriftligt 
at hæve kontrakten med omgående virkning, og leverandøren vil herefter blive 
erstatningsansvarlig for det tab, ordregiver lider som følge af denne ophævel-
se. 
 

23. Forsinkelse 

Ordregiver anser enhver forsinkelse som væsentlig. Hvis leverandøren ikke 
leverer til aftalt tid, er ordregiver berettiget til at hæve den afgivne ordre helt 
eller delvist i forhold til forsinkelsens varighed. 
 

Hvis leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen, skal leverandøren 
straks give meddelelse til ordregiver herom med angivelse af såvel årsag til 
forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny le-
veringstid på den afgivne ordre kan aftales mod ordregivers accept heraf.  
 

Hæves ordren helt eller delvis, er ordregiveren berettiget til at foretage dæk-
ningskøb for leverandørens regning. Leverandøren er ligeledes erstatnings-
ansvarlig for direkte tab opstået som følge af forsinkelsen. 
 

Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer, som skriftligt er blevet 
påpeget af ordregiver, er denne berettiget til at ophæve kontrakten helt eller 
delvis med omgående virkning, og leverandøren vil herefter blive erstatnings-
ansvarlig for det tab, ordregiveren lider som følge af denne ophævelse. 
 

24. Mangler  

Leverandøren er ansvarlig for mangler ved produkterne efter dansk rets al-
mindelige regler.  
 



 

Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpnin-
gen. Hvis leverandøren tilkaldes til afhjælpning af fejl, der skyldes forhold, for 
hvilke ordregiver bærer risikoen, afholder ordregiver alle omkostninger. 
 
Hvis ordregiver og leverandøren enes om lokal reparation i forbindelse med 
leverandørens afhjælpningsforpligtelse, bærer leverandøren alle omkostnin-
ger forbundet hermed. Reparation er dog kun acceptabel for så vidt angår 
flergangsartikler, hvorimod afhjælpningen af engangsartikler altid skal bestå i 
en ombytning eller en prisdekort, alt efter ordregivers valg. 
 
Undlader leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine 
ovennævnte forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, er ordre-
giveren berettiget til, efter eget valg, at lade afhjælpning foretage af tredje-
mand for leverandørens regning, at kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve 
ordren. Hæves ordren helt eller delvis, er ordregiveren berettiget til at foretage 
dækningskøb for leverandørens regning.  
 
Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, såle-
des at erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker 
hinanden. 
 
Leverandøren er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som 
følge af mangler. 
 
Hvis leverede varer gentagne gange er mangelfulde, eller hvis leverandøren 
gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering, er ordregi-
veren berettiget til efter forudgående skriftligt varsel at ophæve kontrakten helt 
eller delvist med omgående virkning. Leverandøren vil herefter være erstat-
ningsansvarlig for de tab, ordregiveren lider som følge af denne ophævelse. 
 

25. Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring 

Leverandøren er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og 
dansk rets almindelige regler ansvarlig over for ordregiver for den skade, som 
leverancen eller leverandøren påfører ordregivers ejendom og/eller personale.  
 
Leverandøren er pligtig til at holde ordregiver skadesløs for ethvert krav, her-
under sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod ordregiver af tredjemand, 
og som er forårsaget af produktfejl, mangler ved leverancen eller leverandø-
rens skadevoldende adfærd.  
 
Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en sæd-
vanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en minimumsdækning som 
nævnt i udbudsmaterialet. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning 
godtgøre forsikringens eksistens og omfang. 
 

26. Garanti og reklamation 

Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder Købelovens regler om handelskøb. 
I henhold til købeloven er reklamationsfristen for skjulte fejl og mangler to år. 



 

 
Konstaterer ordregiver mangler ved varen, kan denne kræve et forholdsmæs-
sigt afslag eller at leverandøren afhjælper manglen enten ved reparation eller 
omlevering inden for rimelig tid – medmindre dette vil være uforholdsmæssigt 
brydefuldt for leverandøren. Undlader leverandøren på trods af opfordring her-
til at afhjælpe manglen, er ordregiver berettiget til at lade manglen afhjælpe 
for leverandørens regning. 
 

Reparation og omlevering kan finde sted hos den enkelte borger, hvis ordre-
giver ønsker det. 
 
Hvor intet andet er anført gælder købelovens reklamations- og ansvarsregler. 
 
Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anven-
delse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 
 
Garantien begynder fra leveringstidspunktet 
 

27. Opfyldelseshindringer, herunder force majeure 

I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser, så længe force 
majeure er til stede, og i det omfang force majeure er til hinder for leverandø-
rens opfyldelse af sine forpligtelser. 
 
Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er 
ikke udtømmende). 
 
Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den an-
den part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller kon-
stateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Medde-
lelsen skal angive: 
 

 Årsagen til force majeure situationen 

 Forventet varighed af force majeure situationen 

 Indsats fra leverandørens side for at kunne genoptage leveringen 
 

28. Misligholdelse 

Enhver tilsidesættelse af leverandørens forpligtigelser, det være sig en hvilken 
som helst mangel, forsinkelse mv., er misligholdelse. 
Foreligger der misligholdelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold med-
dele ordregiver dette, og leverandøren skal ved samme lejlighed underrette 
ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad 
leverandøren vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i 
fremtiden.  
 
Ordregiver kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til 
ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse 
fremover. 



 

Ordregiver kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken leverandøren skal 
opfylde sine forpligtigelser iht. denne kontrakt. Undlader leverandøren herefter 
at opfylde sine forpligtigelser, indenfor den af ordregiver fastsatte frist, er det 
at betragte som en væsentlig misligholdelse, jf. nedenfor. 
Dersom leverandøren gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser iht. 
denne kontrakt, jf. eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige leve-
rancer, der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig mis-
ligholdelse. 
 
Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten med tilhøren-
de appendiks uden varsel. 
 

Går leverandøren konkurs, eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insol-
vens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette/disse forhold være at be-
tragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjel-
ser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af ordregi-
vers kendskab hertil som senere i forløbet, eksempelvis under en betalings-
standsning eller likvidation. 
 
Hvis boet ved konkurs har ret til at indtræde i kontrakten, skal boet efter fore-
spørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil 
indtræde. 
 
I øvrigt er leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om mis-
ligholdelse herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, er-
statningsansvar m.v., og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i an-
vendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholds-
mæssigt afslag m.v. ikke udelukker hinanden. 
 

29. Offentliggørelse af kontrakten 

Nærværende kontrakt er fortrolig og kan hverken helt eller delvist offentliggø-
res, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal of-
fentliggøres. Ordregiver gør aftalen tilgængelig i ordregivers kontraktstyrings-
system. 
 
Ved kontraktens indgåelse skal der, hvis én af parterne ønsker en offentliggø-
relse af kontrakten, udarbejdes en fælles pressemeddelelse. 
Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, 
skal modparten skriftligt godkende udtalelserne, inden udsendelse foretages. 
 

30. Aktindsigt 

Ordregiver er omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven, der kan be-
rettige parter og andre til at få aktindsigt. Ordregiver meddeler dog normalt 
ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som 
oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Ordregiver er ikke bun-
det af udtalelsen. Ordregivers interesser kan også være til hinder for aktind-
sigt. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, 



 

må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem 
til andre myndigheder. 
Ovenstående bestemmelse gælder ikke, hvis lovgivning eller 3. part forlanger 
og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten. 
Ordregiver skal i øvrigt henvise til offentlighedslovens almindelige regler om 
aktindsigt. 
Ordregiver offentliggør kontraktindgåelsen i "Supplement til EF-tidende".  
 

31. Kontraktændringer 

Denne kontrakt med tilhørende appendiks kan kun ændres ved skriftlig aftale 
mellem ordregiver og leverandør. Indførte ændringer, der ikke må forrykke 
udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er 
underskrevet af begge parter. 
 

32. Lovvalg og afgørelse af tvister 

Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. 
 
Alle tvister – herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af 
kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt 
løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der 
inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afhol-
des af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til kon-
flikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. 
 
Hvis tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, 
kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter 
dansk lov.  
Værneting er ordregivers retskreds. 
 

33. Offentlige påbud 

Leverandøren er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, be-
kendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud på tidspunktet for såvel ind-
gåelse af kontrakten som i kontraktperioden. 
 
Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig 
misligholdelse, hvilket berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten med om-
gående virkning. 
 

34. Miljø etik og socialt ansvar 

Frederikshavn Kommune har vedtaget en miljøvenlig indkøbspolitik, der er 
gældende for samtlige afdelinger og institutioner. 
Kommunen ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at 
nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvikling og anvendelse af mindre 
miljøbelastende produkter og tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø. 
Leverandøren skal på ordregivers forlangende dokumentere, at produkter le-
veret under nærværende aftale er produceret under socialt ansvarlige forhold  



 

eksempelvis SA 8000.  
Leverandøren garanterer, at alt, hvad der bliver leveret under nærværende 
kontrakt, opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -
bekendtgørelser, EU-direktiver m.m. 
På ordregivers forlangende skal leverandøren, uden udgifter for ordregiver, 
fremskaffe den dokumentation, ordregiver måtte ønske omkring et produkt til 
brug for ordregivers miljøvurdering af produktet. 
 

35. Etik og socialt ansvar  

Ordregiver kræver, at leverandøren og dennes underleverandører overholder 
internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæg-
gende  
ILO-konventioner: 

 Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) 

 Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) 
Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgå-
ende indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-
konvention nr. 138 og 182)  

 Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt 

 Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention 
nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. 
 

Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører re-
spekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s 
Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskon-
vention. 
 

36. Underskrift 

Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modta-
ger et eksemplar. 
 
 
Dato:   Dato: 
 
Ordregiver Leverandør 
Frederikshavn Kommune xxx 
 
 
________________________ ________________________ 
Helle E. Aakær xxx 
Indkøbskonsulent xxx 
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1 Formål og lovgrundlag for Pleje-
hjemstilsynet 

Ifølge Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 
2010, foretager Sundhedsstyrelsen årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på 
landets plejehjem. Tilsynet varetages af Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutio-
ner. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige ind-
sats over for de svage ældre på landets plejehjem. Plejehjemmenes ledelse og for-
valtningen i kommunen er ansvarlige for, at de sundhedsmæssige forhold på pleje-
hjemmene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Deraf følger 
en forpligtelse til opfølgning på de eventuelle krav, der bliver givet efter Sundheds-
styrelsens tilsyn, således at disse bliver fulgt.  

Ved ændring af Lov nr. 538 af 17. juni 2008 blev det indført, at tilsynet på et pleje-
hjem kan undlades det følgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres 
fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Sund-
hedsstyrelsens skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. Plejehjem-
mets ledelse og forvaltningen i kommunen fremsender en handleplan og er ansvar-
lige for, at de konstaterede fejl og mangler rettes. Kommunen skal i disse tilfælde 
fremsende en skriftlig vurdering efter implementering af handleplansindsats, der 
dokumenterer, at kravene er opfyldt. Plejehjemmets ledelse og forvaltningen i 
kommunen er ligeledes ansvarlige for, at der sker en kontinuerlig opfølgning på 
indsatsen, således at det sundhedsfaglige niveau fastholdes. 

Sundhedsstyrelsen vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeple-
jefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere 
med komplekse plejebehov, som beskrevet i målepunkterne for tilsynet. Der er 9 
målepunkter på området vedrørende instrukser og hygiejne, der er 7 målepunkter 
vedrørende dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser, der er 20 måle-
punkter vedrørende medicinhåndtering samt to målepunkter i forhold til patienters 
retsstilling i 2014.  

Sundhedsstyrelsen har et årstema, som i 2014 var ”Behandling af plejehjemsbe-

boere med antipsykotiske lægemidler”. 

Sundhedsstyrelsen har i undersøgelser haft fokus på behandling med antipsykotiske 
lægemidler på landets bosteder og plejecentre1. Undersøgelserne blev igangsat, 
fordi der var behov for at øge patientsikkerheden for psykisk syge patienter, der var 
i medicinsk behandling på landets bosteder og plejehjem. Undersøgelserne viste 
blandt andet, at behandling med antipsykotiske lægemidler til ældre stiller særlige 
krav til omhyggelighed, fordi ældre er mere følsomme for lægemidlers virkning, og 
fordi de kan have vanskeligt ved at gøre opmærksom på eventuelle bivirkninger 2. 

                                                      

1 Sundhedsstyrelsen: Forbruget af Antipsykotiske Lægemidler blandt Ældre (2005); Behandling med  

   Antipsykotiske Lægemidler på Bosteder og Plejeboliger (2010); Tilsyn med    

   Medicineringen på Landets Botilbud, Plejecentre og Plejehjem (2012). 

2
 Sundhedsstyrelsen: Nyt om bivirkninger april 2012/Medicinsk behandling af ældre. 
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Som en del af opfølgningen på de tidligere undersøgelser har Sundhedsstyrelsen 
besluttet, at det faglige tema ved plejehjemstilsynet i 2014 skal belyse, om de sy-
geplejefaglige optegnelser dokumenterer forholdsregler, observationer og evalue-
ring i forbindelse med behandling af ældre med antipsykotika 3. Temaundersøgel-
sen retter opmærksomheden mod arbejdsprocedurer og retningslinjer, som allerede 
skal findes på plejehjemmene, og disse belyses i 6 målepunkter. 

Målepunkternes numre vedrører udelukkende Sundhedsstyrelsens interne dataop-
samling. 

Retningslinjer og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet, kan findes på Sundhedssty-
relsen hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk og på http://www.ssi.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3
 Sundhedsstyrelsens Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 

år (2014) 
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2 Tilsynene i Frederikshavn Kommune 
Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 13 tilsynsbesøg på følgende pleje-
hjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:  

• Ældre Dybvad Ældrecenter 

• Ældre Strandby 

• Caspershus 

• Ældre Sæby Ældrecenter Øst 

• Ældre Aalbæk 

• Ældre Abildparken 2 

• Ældre Bangsbovej 25 

• Ældre Drachmannsvænget 

• Ældre Rosengården 1 

• Ældre Ankermedet 

• Ældre Lindevej 

• Ældre Søparken 5 

• Ældre Østervrå Ældrecenter 

 

Alle kommunens plejehjem fik tilsyn i 2014. 

Der blev ved tilsynene foretaget 39 stikprøver hos de 504 beboere på kom-
munens plejehjem for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede 
forhold. 

 

3 Konklusioner 

Konklusionskategorier Antal plejehjem 

Tilsynet har ikke fundet anledning til 
bemærkninger 

0 

Tilsynet har fundet få fejl og mang-
ler, som samlet kun indebærer ringe 
risiko for patientsikkerheden 

12 

Tilsynet har fundet fejl og mangler, 
som indebærer patientsikkerheds-
mæssige risici 

1 

Tilsynet har fundet alvorlige fejl og 
mangler 

0 

Tilsynet har fundet anledning til al-
vorlig kritik 

0 
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På 12 plejehjem opfyldte forholdene kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2015, 
men grundet organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer, er der 4 plejehjem* 
som alligevel skal have tilsyn i 2015:  

• Ældre Dybvad Ældrecenter 

• Ældre Strandby 

• Caspershus 

• Ældre Sæby Ældrecenter Øst 

• Ældre Aalbæk* 

• Ældre Abildparken 2 

• Ældre Bangsbovej 25 

• Ældre Drachmannsvænget 

• Ældre Ankermedet* 

• Ældre Lindevej* 

• Ældre Søparken 5* 

• Ældre Østervrå Ældrecenter 

 

Af de plejehjem som blev undtaget for tilsyn i 2015, var 5 også undtaget for tilsyn i 
2013. 

4 Målepunkter, instrukser og hygiejne 
415:Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling 
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets kompetence, 
ansvars- og opgavefordeling. 
Den skriftlige instruks skal beskrive kompetence, ansvars- og opgavefordeling 
for alle ansatte personalegrupper, herunder vikarer, samt regler for delegation 
af sundhedsfaglige opgaver. 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem 13  

 

515:Instrukser om beboernes behov for behandling 
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets opgaver i for-
bindelse med beboernes behov for behandling. 
Den skriftlige instruks skal beskrive, hvordan personale skal forholde sig i for-
bindelse med ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom 
og ved terminal behandling hos beboere, herunder krav til dokumentation af læ-
gens anvisninger vedrørende delegerede opgaver og tilkald af læge 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem 13  

 
245:Sundhedsfaglig dokumentation 
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for føring, opbevaring og ad-
gang til de sygeplejefaglige optegnelser. 
Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i forhold til 
føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser, samt krav til 
indhold og systematik i den sundhedsfaglige dokumentation 
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 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem 13  

 
169:Medicinhåndtering 
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for medicinhåndtering. 
Den skriftlige instruks skal beskrive 
-modtagelse af medicin, herunder kontrol og dokumentation af, at medicinen er 
i overensstemmelse med ordinationen 
- personalegruppernes kompetence i forhold til medicinhåndtering 
- dokumentation af medicinordinationer 
- identifikation af beboeren og beboerens medicin 
- hvordan medicin dispenseres 
- medicinadministration og håndtering af dosisdispenseret medicin 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem 12 1 

 
701:Samarbejde med de behandlende læger 
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for samarbejdet med de be-
handlende læger. 
- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbej-
det med de behandlende læger, herunder håndtering af telefonordinationer, or-
dinationsændringer, receptfornyelse og ophør med medicin.  
- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbej-
det med den behandlingsansvarlige læge om den medicinske behandling, herun-
der gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af 
behandlingens virkning og bivirkning. 
- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbej-
det med den behandlende læge om behandling og kontrol af kroniske sygdom-
me 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem 13  

 
614:Håndhygiejne 
Lederen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for håndhygiejne, der beskriver 
arbejdsgange og hjælpemidler til opfyldelse af almindelig anerkendt hygiejnisk 
standard 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem 13  

 
618:Håndhygiejne i overensstemmelse med instrukser etc. 
Ledelsen skal sikre, at personalet har mulighed for at udføre håndhygiejne i 
overensstemmelse med instruksen, og at denne overholdes 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem 13  

 
314:Formelle krav til instrukser 
Lederen skal sikre, at de skriftlige instrukser overholder de formelle krav til in-
strukser. 
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- De skriftlige instrukser skal være daterede, indeholde oplysning om, hvem der 
er ansvarlig for udarbejdelsen, og de skal være forsynet med dato for ikrafttræ-
delse og seneste ajourføring. 
- De skriftlige instrukser skal indeholde en entydig og relevant fremstilling af 
emnet med en præcisering af den personalegruppe, som instruksen er rettet 
mod. 
- De skriftlige instrukser skal have en udformning, et omfang og en placering, så 
de er anvendelige i det daglige arbejde 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem 12 1 

 
312:Personalet har kendskab til instrukserne, og følger retningslinjerne 
i disse 
Ledelsen skal sikre, at personalet har kendskab til instruksernes indhold og op-
bevaring, og at de følger disse i det daglige arbejde. 
- Ledelsen skal sikre, at personalet introduceres til instrukserne 
- Ledelsen skal sikre, at personalet følger instrukserne i det daglige arbejde 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem 7 6 

 
For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte pleje-
hjems tilsynsrapporter. 

 
 

5 Målepunkter, dokumentation i de sy-
geplejefaglige optegnelser 

2110:De 11 områder i den sundhedsfaglige dokumentation 
Den sundhedsfaglige dokumentation skal som minimum indeholde en beskrivel-
se af, hvorvidt beboeren har aktuelle eller potentielle problemer inden for føl-
gende problemområder: 
- Aktivitet (ADL) 
- Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse 
- Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion og vurdering af trænings 
behov 
- Smerter 
- Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens og vurdering af træningsbehov 
- Vejrtrækning og kredsløb 
- Søvn og hvile 
- Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel funktion samt evt. mis-
brug 
- Hud og slimhinder, herunder vurdering af risiko for udvikling af tryksår 
- Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og obstipation 
- Ernæring, inklusiv vægt og vurdering af ernæringsbehov 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  7 6 

 
216:Oversigt over beboernes sygdomme og handikap 
Der skal udarbejdes en oversigt over beboernes sygdomme og handikap ved 
indflytningen, og den skal revideres ved ændringer i beboerens helbredstilstand 
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 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  10 3 

 
217:Aftaler der er med den behandlende læge 
Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler 
om kontrol og behandling af beboernes kroniske sygdomme og handikap, som er 
indgået med de behandlende læger ved indflytning. Denne beskrivelse skal revi-
deres ved ændringer i beboernes tilstand og/eller ændring af aftalerne 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  13  

 
218:Aktuel beskrivelse af pleje og behandling 
Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af pleje og 
behandling og indikation for denne, som er iværksat hos beboeren i forhold til 
aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  13  

 
214:Beskrivelse af opfølgning og evaluering 
Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af opfølgning 
og evaluering den pleje og behandling, som er iværksat hos beboeren i forhold 
til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der er dokumenteret op-
lysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og der er dokumentati-
on for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlende læge 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  10 3 

 
219:Dokumentationen er overskuelig og systematisk 
Dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og 
systematisk 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  12 1 

 
220:Dokumentation føres i én journal 
Den sundhedsfaglige dokumentation skal føres i én journal, som er tilgængelig 
for notater fra personale, der deltager i observation, pleje og behandling samt 
opfylder de formelle krav til dokumentation af identifikation, datering, rettelser 
og opbevaring af sundhedsfaglig dokumentation. Det skal fremgå tydeligt af do-
kumentationen i journalen, hvis dele af denne føres på fx papir, og hvad disse 
omhandler. For at overholde systematik og entydig journalføring, vil oplysninger 
fra hjælpeark til en handleplan, hvor indsatsen håndteres i den elektroniske 
journal, skulle indføres i denne for at give et fyldestgørende overblik, og kan ik-
ke indgå som separat bilag. Relevante bilag skal opbevares i jorunalen eller ved 
brug af elektronisk journal i en separat manuel journal og i mindst 5 år 
 Opfyldt Ikke opfyldt 
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Antal plejehjem  12 1 

 
For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte pleje-
hjems tilsynsrapporter. 

 

 
 

6 Målepunkter, medicinhåndtering 
1112:Dato for ordinationen og/eller seponering 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal dato for or-
dinationen (dag, måned, år) og/eller seponering være dokumenteret i den sund-
hedsfaglige dokumentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  13  

 
1113:Ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal den ordine-
rende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen, hvor lægerne har ordineret 
medicin, være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  13  

 
1114:Præparatets navn, dispenseringsform og styrke 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal præparatets 
aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (f.eks. tabletter, mikstur) og styrke 
være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  12 1 

 
1115:Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis 
og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift af fast medicin være dokumenteret i 
den sundhedsfaglige dokumentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  13  

 
1116:Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis 
og maksimal døgndosis for pn-medicin fremgå af den sundhedsfaglige dokumen-
tation 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  12 1  
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1117:Behandlingsindikationer skal fremgå 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal behandlings-
indikationer for den medicinske behandling fremgå af den sundhedsfaglige do-
kumentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  13  

 
1118:Medicinlisten føres systematisk og entydigt 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten 
føres systematisk og entydigt i den sundhedsfaglige dokumentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  5 8 

 
132:Medicingennemgang 
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, hvornår den behandlende 
læge har gennemgået beboernes medicin, og personalet har dokumenteret de 
relevante faglige oplysninger og de delegerede sundhedsfaglige opgaver vedrø-
rende medicinhåndteringen 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  13  

 
130:Overensstemmelse mellem ordinerede og den i medicinlisten 
anførte medicin 
Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den ordine-
rede og den i medicinlisten anførte medicin 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  12 1 

 
131:Overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinliste og æsker 
Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af 
tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  12 1 

 
126:Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdning 
Ledelse og personale skal sikre, at den ordinerede medicin findes i beboerens 
medicinbeholdning 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  10 3 

 
127:Ophældt p.n.-medicin 
Ledelse og personale skal sikre, at ophældt p.n.-medicin er doseret i ordinerede 
doser og mærket med beboerens navn, personnummer, præparatets navn, styr-
ke og dosis samt dato for ophældning og udløbsdato 
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 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem    13 

 
144:Identifikation ved medicinudlevering 
- Personalet skal sikre, at beboerens identitet er i overensstemmelse med angi-
velse af navn og personnummer på doseringsæsken eller anden medicinbehol-
der. 
- Udlevering af medicin skal ske på grundlag af identifikation af beboeren enten 
ved navn og personnummer eller fødselsdato og – år eller ved sikker genkendel-
se 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  13  

 
121:Medicinen opbevares forsvarligt 
Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  13  

 
122:Hver enkelt beboers medicin opbevares adskilt 
Hver enkelt beboers medicin skal opbevares adskilt fra de øvrige beboeres me-
dicin 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  13  

 
125:Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin 
Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  10 3  

 
123:Ingen fælles medicin 
Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin med undtagelse af adrena-
lin, bliver overholdt 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  13  

 
128:Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet 
Holdbarhedsdatoen på beboerens medicin og opbevarede sterile produkter til 
brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling må ikke være overskredet 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  9 4 

 
129:Der er anbrudsdato 
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Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. med begrænset 
holdbarhed efter åbning 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  13   

 
124:Doseringsæsker er mærket korrekt 
Doseringsæsker, og andre beholdere med ophældt medicin, skal være mærket 
med beboerens navn og personnummer 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  10 3 

 
For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte pleje-
hjems tilsynsrapporter. 

 
 

7 Målepunkter, patienters retsstilling 
911:Varetagelse af helbredsmæssige interesser 
Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder oplysninger om information til 
beboerne eller de pårørende om planlagt pleje og behandling af beboeren, og 
beboerens eller de pårørendes tilkendegivelser herpå (informeret samtyk-
ke/stedfortrædende samtykke). 
Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, om beboeren vurderes 
til helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje 
og behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende sam-
tykke, skal dette fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  7 6 

 
914:Informeret samtykke dokumenteret 
Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, at der er indhentet in-
formeret samtykke til behandling og pleje 
 Opfyldt Ikke opfyldt 

Antal plejehjem  12 1 

 

For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte pleje-
hjems tilsynsrapporter. 

 

 

 

8 Målepunkter, Tema 2014 
Der blev ved tilsynene udtaget én stikprøve på hvert plejehjem vedrørende tema-
spørgsmålene. Hvis der på tilsynsdagen ikke var en beboer på plejehjemmet, der 
blev fast medicineret med antipsykotisk medicin, blev temaspørgsmålene registre-
ret som ikke relevante. 
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T01:Indikation for antipsykotisk behandling 
Indikationen for behandling med antipsykotisk medicin skal fremgå af de syge-
plejefaglige optegnelser 
Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

11 1 1 

 

T02:Observation af behandlingseffekt 
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at den behandlingsansvarli-
ge læge har givet anvisninger om observation af behandlingens effekt 
Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

11 1 1 

 

T03:Observation af bivirkninger 
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at den behandlingsansvarli-
ge læge har givet anvisninger om observation af de vigtigste bivirkninger 
Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

11 1 1 

 

T04:Opfølgning på den antipsykotiske behandling 
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at den behandlingsansvarli-
ge læge har truffet aftale om opfølgning på behandlingen 
Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

12  1 

 

T05:Registrering af kontrolparametre 
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at den behandlingsansvarli-
ge læge har truffet aftale om registrering af kontrolparametre 
Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

12  1 

 

T06:Effekten af antipsykotisk behandling er evalueret 
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at behandlingens effekt er 
evalueret i overensstemmelse med planen for behandlingen 
Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

12  1 
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9 Øvrige forhold 
Adgang til sundhedsfaglige ydelser: 

� Det blev oplyst, at samarbejdet med beboernes praktiserende læger fungerede 

tilfredsstillende. 

� Det blev oplyst, at samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstandple-

jen samt gerontopsykiatrisk team fungerede tilfredsstillende. 

� Det blev oplyst, at der var et velfungerende samarbejde med de lokale sygehu-

se og hospitaler. 

� Det blev oplyst, at beboerne var orienteret om muligheden for influenzavacci-

nation og om Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af D-

vitamin og kalciumtilskud. 

Bygningsforhold og indeklima: 

� Det blev oplyst, at der på plejehjemmene ikke var bygnings- og indretnings-

forhold, som medførte særlig risiko for ulykker, eller indeklimamæssige pro-

blemer, som havde betydning for beboernes sundhed. 

 

Kvalitetssikring: 

 

� Plejehjemmene indberettede alle de rapporteringspligtige utilsigtede hændel-

ser, og der foregik internt på plejehjemmene en systematisk opfølgning af dis-

se med henblik på forebyggelse. 



Bilag: 15.1. Årsrapport 2014 - Kommunalt Tilsyn

Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 10. august 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 102883/15



 

1 

 

Frederikshavn Kommune 
 

Tilsyn på Ældreområdet i 2014 
 

De kommunale og selvejende plejeboliger 
 

Indledning 

 
Frederikshavn Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommu-
nale tilsyn på de kommunale ældrecentre, i Leve –Bomiljøerne og på Caspershus. Konkret drejer det 
sig om ét årligt uanmeldt tilsyn på hvert af de i af aftalen omfattede tilbud. Formelt handler det om tilsyn 
efter Servicelovens § 151. 
 
I denne redegørelse beskriver vi i hovedtræk de samlede, generelle og til dels tværgående resultater 
fra tilsynsbesøgene. Resultaterne af de enkelte tilsynsbesøg vil fremgå af rapporter vedrørende disse, 
men kun i de tilfælde, hvor der har været forhold, som udløste en handlings- og tidsplan. Det har ikke 
været tilfældet i 2014. Der har således ikke været opfølgende tilsyn eller lignende på baggrund af rap-
porteringerne.   
 
Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om 
hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig og etisk forsvarlig måde.  
 
Efter ønske fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed har der været et særligt fokus. I år er det: 
 

 en vurdering af de initiativer, der er taget, og som giver beboerne muligheder for at leve så 
selvstændigt som muligt. Det drejer sig især om aktiviteter i bred og konkret forstand og herun-
der om indsatsen har positive resultater for beboerne.  

 
 den indsats, der ydes for at skabe og fastholde et godt pårørendesamarbejde, fordi et godt 

samarbejde er et centralt element i grundlaget for beboernes trivsel. 
 
Ved at udpege særlige områder får Kommunen mulighed for at lave en mere tværgående opsamling af 
særlige forhold.  
 
Vi har i alle tilbud generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne og gennemgået 
forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for den enkelte bor-
ger. Vi har også vurderet stemning og atmosfære samt fulgt op på forslag, anbefalinger og handlings-
planer mv., der foreligger fra tidligere tilsynsbesøg.  
 
De generelle og tværgående indtryk  
 
Det er igen vores hovedindtryk, at engagerede medarbejdere og ledelser gør deres bedste for at imø-
dekomme beboernes behov. De møder og behandler beboerne, som af vidt forskellige årsager er af-
hængige af deres hjælp, med respekt og udviser en god og medmenneskelig adfærd, som i det store 
og hele afspejler sig i praksis. 
 
Det er ligeledes vores overordnede indtryk, at Kommunens godkendte værdier efterleves.  
 
Vi kan også konstatere, at beboerne generelt hører til de beskrevne målgrupper, om end kompleksite-
ten i behovene er øget. De modtager relevant hjælp med udgangspunkt i de behov, de har.  
 
Medarbejderne arbejder målrettet for at dygtiggøre sig og udviser fleksibilitet med hensyn til at den en-
keltes og hele beboergruppens trivsel. 
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Rammerne varierer, men fælles er, at atmosfæren afspejler, at beboerne trives i dem, og at de under-
støtter indsatsen. 
 
I løbet af året har vi afholdt et par møder med to distriktschefer med Centerchefens mellemkomst og 
deltagelse med henblik på at få iværksat initiativer til imødegåelse af nogle uhensigtsmæssige forhold. 
De nødvendige initiativer blev straks iværksat. 
 
Det generelle indtryk om 
 
Målgruppen 
 
Målgruppen er beboere, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk 
og social karakter, der primært udspringer af alder og demenslidelser. Hovedparten af beboerne er i 
alderen fra 65 år og opefter.  
 
For de beboere, som er yngre og som har andre behov, kan vi konstatere, at der også er for dem er 
iværksat tiltag, som imødekommer deres behov. Nogle beboere er under 65 år. Her er generelt i det 
store og hele opmærksomhed på, at de har krav på at få tilbudt en handleplan, jf. SEL 141. Det er et 
løbende opfølgningspunkt. 
 
Overordnet set er det vores vurdering, at alle beboerne hører til målgrupperne. Vi har dog i enkelte til-
fælde konstateret, at der var udfordringer, der bør have den fulde opmærksomhed. Det drejer sig, at 
nogle beboere har så mange og mangeartede behov, at der løbende bør være opmærksomhed på, at 
der ikke fragår de øvrige beboere den pleje og omsorg, som de er stillet i udsigt og har krav på. Umid-
delbart er det vores vurdering, at ledelse og medarbejdere gør deres bedste for at imødekomme alle 
beboeres behov. Det sker også i samspil med andre med særligt specifikke fagligheder, fx VISO og 
gerontopsykiatrien. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Generelt er de fysiske rammer velegnede. Her er opmærksomhed på, hvorledes rammerne udnyttes 
bedst muligt, således at de primært imødekommer beboernes behov, men også giver medarbejderne 
hensigtsmæssige arbejdsforhold. 
 
Borgerne giver udtryk for tilfredshed med deres lejligheder, som bærer præg af hver enkelt borgers 
smag og interesser. De fælles rammer er velegnede, hyggelige, og i fællesarealerne er der nyere og 
ældre effekter, som indbyder til ophold. 
 
Rammerne varierer, men fælles er, at atmosfæren afspejler, at beboerne trives i dem, og at de under-
støtter indsatsen. Det er altid et løbende udviklingspunkt at sikre, at indretningen af fællesarealerne til 
en hver tid modsvarer den aktuelle beboergruppes behov.   
 
Samlet set er det vores vurdering, at de fysiske rammer imødekommer beboernes behov. Her er gode 
boligforhold, og rammer der giver mulighed for aktivitet og udfoldelse fx efter Leve Bomiljø-tilgangen. 
 
Vi har på et enkelt tilbud kunne konstatere, at der ikke er et trådløst netværk, hvilket skaber store ud-
fordringer for medarbejderne med hensyn til at dokumentere. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Det er vores generelle vurdering, at der ydes en kvalificeret hjælp, som tager hensyn til den enkelte 
beboers ønsker og behov og i god forståelse for de forhold, som ligger til grund for behovene for hjælp. 
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Det er vores vurdering, at beboerne bliver mødt med en individualiseret og respektfuld tilgang. Her er 
en respektfuld dialog beboere og medarbejdere imellem. Forhold, der bidrager til at skabe en god 
stemning og atmosfære, og som afspejler blandt andet tryghed og tillid. 
 
Tilgangen til beboerne er præget af anerkendelse og en god etik. Den vurdering deles af langt de fleste 
beboere og svarer til deres oplevelse af den støtte, der modtages og måden, de modtager den. Der er 
dog også flere beboere, som giver udtryk for, at det kan forekomme svært at skulle forholde sig til og 
opleve, de forandringer, der sker hos andre medbeboere. 
 
Der arbejdes efter Leve Bo-principperne, om end det fortsat flere steder stiller udfordringer, særligt be-
grundet i den fortsatte udvikling af kompleksiteten i behovene hos beboerne.  
 
Flere steder er der ansat køkkenansvarlige, som forbereder eller tilberede maden til borgere, således 
plejepersonalet kan bruge deres tid sammen med beboerne. Beboerne hjælper til i det omfang det er 
muligt.  
 
Rammerne for måltidet (fællesarealerne) er ud fra beboernes perspektiv gode. Det gælder ligeledes 
måltidets kvalitet, om end man ofte vil opleve, at en samlet beboergruppe har forskellige holdninger til 
maden. Vi har enkelte steder anbefalet, at man fortsat har fokus på emnet. Det gælder især også ram-
merne for måltidet, herunder om de modsvarer beboernes ønsker og behov. Man bør have fokus på, 
om det forhold at beboerne spiser sammen reelt er et udtryk for beboernes ønsker eller nærmere et 
udtryk for en ønsket arbejdsgang blandt medarbejderne.  
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejderne giver generelt udtryk for tilfredshed med deres arbejde og arbejdspladsen. De beretter 
om et godt samarbejde og oplever, at de er gode til at tage hånd om hinanden. De fleste steder ople-
ves samarbejdet med ledelsen ligeledes positivt. Et par steder er der lidt udfordringer i samarbejdet. 
Det tages der hånd om og det går ikke udover kvaliteten og kerneydelsen er vores vurdering.  
 
På et enkelt tilbud har antallet af arbejdstelefoner, der er til medarbejderne, være for få, så medarbej-
derne har været nødsaget til at anvende private mobiltelefoner, hvis de havde brug for at ringe efter 
kollegaer, der skulle hjælpe til i en plejesituation. Den problemstilling skulle angiveligt være løst. 
 
I løbet af 2014 og 2015 har der været og kommer organisatoriske ændringer på ledelsesfeltet, således, 
at der fremover kun er én leder hvert sted. Det ser udmiddelbart ud til, at det har skabt en mere tydelig 
retning for medarbejderne. 
 
Hovedparten af medarbejderne er uddannede social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. I et enkelt 
tilbud er der ansat en medarbejder med pædagogisk uddannelse. Dertil kommer sygeplejen som ind-
drages og også andre relevante eksterne samarbejdspartnere. Et tværfagligt samarbejde er med til at 
udvikle fagligheden og dermed styrke helhedsindsatsen omkring beboerne, hvilket også er tilfældet 
her.  
 
Den skriftlige dokumentation  
 
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, både i IT-systemet og i de mapper, som 
borgerne opbevarer i deres boliger. Den dokumentation, som vi har gennemgået her blandt andet væ-
ret døgnrytmeplaner, helhedsbeskrivelser, indsatsplaner og journalnotater. 
 
Hovedindtrykket af dokumentationen er, at den er opdateret, fyldestgørende og handlingsanvisende for 
indsatsen. Vi har på flere tilbud henledt opmærksomhed på korrekt datering af det skriftlige materiale. 
 
Her har i løbet af 2014 været fokus på anvendelsen af det elektroniske system. Det har omhandlet 
specifikt, hvordan der arbejdes med fokuspunkterne. Medarbejdere har været på kursus i dette og 
hvordan de anvendes fremadrettet.  
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Magtanvendelse 
 
Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten forekommer i begrænset omfang, og der indbe-
rettes efter gældende regler på området. Det er vores indtryk, at medarbejderne arbejder forebyggende 
gennem en pædagogisk tilgang og et indgående kendskab til beboernes behov. Ved særlige udfordrin-
ger inddrages eksterne samarbejdspartnere som demenskonsulenter, psykiatrimedarbejdere og VISO. 
 
Erfaringen viser, at der under alle omstændigheder løbende bør være opmærksomhed på vigtigheden 
af dialogen om begrebet herunder indgreb i selvbestemmelsesretten og de dilemmaer, som den dagli-
ge praksis medfører. Vi har anbefalet, at man drøftede emnet og aspekterne mere systematisk. 
 
Om det særlige fokuspunkt 
 
Det er vores hovedindtryk, at medarbejderne har løbende opmærksomhed på beboernes muligheder 
for at leve et så selvstændigt liv som muligt. Det kan være mindre elementer, der gør en forskel i et 
menneskes hverdag.  
 
Her er fokus på, at inddrage beboerne i de opgaver i hverdagen, som de kan håndtere og overskue. 
Det kan fx være, at dække bord, tage af bordet, læse avis, vande blomster, vælge det tøj, man skal ha-
ve  på med mere. Elementer der kan med være til at styrke motoriske færdigheder og dermed holde et 
løbende fokus på rehabilitering. 
 
Der er generelt et bredt udbud af aktiviteter på de enkelte tilbud til trods for, vi også har mødt beboere, 
der giver udtryk for, at der sker for lidt. Vores erfaring er, at på dette punkt vil der ligeledes være for-
skellige holdninger, men at det individuelle perspektiv er vigtigt at have for øje.  
 
Her er flere steder frivillige tilknyttet. De har deres primære fokus på aktivitetsdelen. Derudover er der 
tilbud om gymnastik og andre relevante tilbud. Emner, der har det sigte, at styrke og stabilisere bebo-
ernes velfærd.  Generelt set er der opmærksomhed på det, der af den enkelte opleves som livskvalitet. 
 
Overordnet set er det vores vurdering, at tilbuddene gør hvad de kan for at skabe et godt pårørende-
samarbejde. Det handler fx om at forventningsafstemme ved indflytningssamtaler og herefter følge op. 
Der er grundlæggende en god dialog imellem pårørende og tilbuddene. Blandt de pårørende, vi har 
mødt, er der generelt tilfredshed med den hjælp og pleje, der ydes fra medarbejderne, og i det hele 
samarbejdet med dem. 
 
Anbefalinger 
 

 At der fortsat er tilstrækkelig opmærksomhed på målgrupperne og de udfordringer, der kommer 
af en øget kompleksitet i behovene. Herunder om beboerne får den rette hjælp og støtte, og om 
medarbejdernes faglige kompetencer modsvarer, de behov, beboerne har 

 

 at der fortsat er bevågenhed på dokumentationen og at den samlet set fremstår opdateret og 
retningsgivende for indsatsen 

 

 vi vil anbefale, som vi altid gør, at man løbende og systematisk drøfter magtanvendelsesbegre-
bets mange aspekter, dels for at sikre et fortsat grundigt kendskab til reglerne for området og 
dels for ikke mindst til stadighed at fastholde fokus på forebyggelse. 

 
Processen 
 
Vi har i 2014 gennemført tilsynene med afsæt i samme overordnede tilgang, som de foregående år, 
men dog med de nødvendige justeringer, som naturligt følger af det særlige fokusområde. 
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Vi har samlet set afviklet 16 tilsyn i tidsrummet mellem kl. 07.00 og 14.00 på alle ugens hverdage. Vi 
har tilstræbt at aflægge tilsyn på de tidspunkter, hvor der er størst mulighed for at møde borgerne, da 
det er væsentligt for os at møde dem på forskellige tidspunkter af døgnet. 
 
Vi har forud for tilsynene gjort os bekendt med relevant materiale, der ligger til grund for driften. Det er 
blandt andet kvalitetsstandarder, politikker og retningslinjer, værdigrundlag og andet relevant, generelt 
og konkret materiale, der ligger til grund for driften, herunder de enkelte tilbuds egne politikker, værdi-
grundlag med mere. 
 
Som en del af grundlaget for vores vurderinger og konklusioner, har vi inddraget borgerne, deres pårø-
rende, medarbejdere og ledelse. Vi afgør selv, hvem vi inddrager og hvilke borgeres dokumentation, vi 
gennemgår.  
 
De uanmeldte tilsyn er i sagens natur ikke blevet varslet. Uanset tilsynets karakter har ledelsen af 
det enkelte tilbud været involveret enten direkte i forbindelse med tilsynet eller efterfølgende ved te-
lefonisk eller personlig kontakt. I et enkelt tilfælde deltog Centerchefen for Sundhed og Pleje . 
 
Vi kan af gode grunde heller ikke tilrettelægge og aftale samtaler med de pårørende. Men vi søger hele 
tiden så bredt et grundlag at bedømme ud fra som muligt. Nogle steder har vi tilfældigt mødt borgernes 
pårørende. Andre gange har vi efterfølgende, og efter aftale, kontaktet et antal pårørende telefonisk.  
Det har i flere tilfælde givet mulighed for en drøftelse af de pårørendes oplevelse af det indbyrdes 
samarbejde med ledelsen og medarbejderne på stedet.  
 
Den oplevede kvalitet er belyst og vurderet fortrinsvis på baggrund af samtaler og samvær med bor-
gerne. Vi har talt med borgere såvel i fællesskabet som i deres egne boliger. De steder, hvor borgerne 
ikke har været i stand til at udtrykke sig verbalt, har vi lagt særlig vægt på at opholde os i fællesskabet, 
hvor vi også har haft mulighed for at iagttage samværet mellem dem og medarbejdere. Vi har på alle 
måder forsøgt, at få den mest troværdige kontakt med borgerne de enkelte steder. Her har kropssprog 
og adfærd været afgørende for vurderingen, understøttet af medarbejdernes udtalelser og beskrivel-
serne i den skriftlige dokumentation. 
 
Samlet set har vi inddraget omkring 60 borgere, kontaktpersoner til andre og omkring 40 pårørende 
enten ved deres tilstedeværelse eller telefonisk, hvor det har givet mening og været muligt.    
 
Medarbejderforholdene er vurderet på baggrund af samtaler med repræsentanter blandt de medarbej-
dere, der var til stede på det tidspunkt, hvor tilsynet fandt sted. De har primært været inddraget enkelt-
vis. Ad den vej har vi sikret os, at vi har talt med medarbejdere fra forskellige enheder og de forskellige 
fagligheder er blevet repræsenteret. Vi har inddraget omkring 40 medarbejdere 
 
Relevant skriftligt materiale er gennemgået, herunder afgørelser og pleje- og omsorgsplaner indehol-
dende døgnrytmebeskrivelser og helhedsvurderinger mv. med angivelse af målsætning og metode for 
samarbejdet mellem borgerne og medarbejderne. Herudover har vi gennemgået daglige notater, uge-
skemaer, procesbeskrivelser, indsatsark, samværsvejledninger og strukturplaner mv. Vi har gennem-
gået dokumentation for indsatsen for mere end 100 borgere.  
 
Herudover har vi vurderet den samlede målgruppe og de fysiske rammer set i relation til målgruppens 
behov. Vi har ligeledes drøftet forståelsen for og indsigten i magtanvendelsesbegrebet, behovenes år-
sager samt udmøntningen af de metodemæssige tilgange til opgaveløsningen.  

 
 

Aalborg, den 5. februar 2015 
 

Aase Møller og Henning Jacobsen 
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Handicaprådet Budget 2015 (august)
2014 2015 2016 2017

Budget  223.120  326.397

Bogførte Udgifter  77.943  30.083  -  -

Mellemsum 145.177 296.314 0 0

Heraf disponeret:
Tilgængelighedsudvalget  40.000  40.000
Handicapmesse 2015  170.000
Konference under messen ??
Trykning af tilgængelighedspjece  20.000

Forplejning 2015  3.500
Juleafslutning  6.000
I alt  60.000  219.500  -  -

Restbudget til disposition  85.177  76.814  -  -
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