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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
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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)



Handicaprådet - Referat - 10. august 2015 Side 26 af 34

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

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet



Handicaprådet - Referat - 10. august 2015 Side 32 af 34

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 
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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.

Underskrifter:
    

Aksel Jensen

  

    

Dorte Svendsen

  

    

Susanne Jensen

  

    

Helle Bruun Andersen

  

    

Helle Madsen

  

    

Jørgen Tousgaard

  

    

Irene Hjortshøj

  

    

Jette Bruun Christensen

  

    

Betina Hansen

  

    

Rikke Løgtved Bruus
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