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1. Høring af Socialpsykiatriplan 2015-18

Sagsfremstilling
Den seneste Socialpsykiatriplan i Frederikshavn Kommune blev udarbejdet i 2010, 
og da der siden dengang er sket en stor udvikling på området, er det nu tid til at 
udarbejde nye rammer for indsatsen i de kommende år. Et udkast til en ny 
Socialpsykiatriplan fremlægges derfor for Socialudvalget.
 
Socialpsykiatriplanen er et udviklingsdokument, som kortlægger psykiatriområdet 
som det ser ud i dag, og identificerer de vigtigste indsatsområder i de kommende 
år.  Socialpsykiatriplanen skal tjene følgende formål:
- Kortlægge og beskrive psykiatriområdet som det ser ud i dag.
- Angive retningen for de næstkommende års udvikling af området i kommunen.
- Udgøre en overordnet ramme for psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune.

 
Et udkast til en ny Socialpsykiatriplan fremlægges nu for Socialudvalget med 
henblik på, at udvalgets kommentarer kan indarbejdes i det endelige dokument. 
 
Socialpsykiatriplanen 2015-18 markerer et paradigmeskifte på 
socialpsykiatriområdet. Paradigmeskiftet tager udgangspunkt i den politiske 
udmelding om, at de borgere, der kan selv, skal selv, og det gennemgående tema i 
Socialpsykiatriplanen er selvhjulpenhed.
 
Paradigmeskiftet betyder kort fortalt, at vi i langt højere grad ser borgeren som en 
aktiv medspiller i indsatsen. Det betyder samtidig, at kommunens indsats, i 
forlængelse heraf, bliver at levere hjælp til selvhjælp. Det overordnede formål med 
tilgangen er at øge borgernes evne til at mestre eget liv, idet vi har en forventning 
om, at dette vil føre til øget livskvalitet.

Der er i Socialpsykiatriplanen udvalgt fem indsatsområder for de kommende år. De 
fem indsatsområder er:

- Recovery og rehabilitering

- Borgeren i centrum/ professionalisering af indsatsen

-Velfærdsteknologi

-Sundhed

- Samskabelse

Indsatsområderne er beskrevet i Socialpsykiatriplanen.
 
Planlægger Nikolaj Nørregård deltager under punktet.
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget afgiver kommentarer til 
udkastet til Socialpsykiatriplan 2015-18, samt at planen, med Socialudvalgets 
kommentarer indarbejdet, sendes til høring i Handicaprådet.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21051
 Forvaltning: CHP
 Sbh: nikn
 Besl. komp: SOU
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Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger, idet udvalget udover høring i 
Handicaprådet tillige ønsker at sende Socialpsykiatriplanen til høring i Ældrerådet.
 
Fraværende: Pia Karlsen.
 
Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
Orientering ved Nikolaj Kramer (NK)
 
Ud over den generelle oplysning om indholdet i Socialpsykiatriplanen, redegjorde 
NK for Socialpsykiatriens tilknytning til borger på 60 år og derover.
 
50 borgere over 60 år får socialpædagogisk støtte efter § 85 (ud af i alt 250 
borgere), hvilket svarer til 20 %.
 
Alderen på de 50 borgere fordeler sig således:
31 borgere er mellem 60 og 65 år
17 borgere er mellem 65 og 75 år
2 er henholdsvis 86 og 90 år
  
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet støtter den nye linje i indsatsen indenfor socialpsykiatrien. Ældrerådet 
mener endvidere:

 at der bør sættes større fokus på pårørendeinddragelse i 
Socialpsykiatriplanen.

 at der ved henvisning til andre dokumenter som ”Rammer for 
pårørendesamarbejde” og ”Kvalitetskataloget” beskrives, hvor borgeren 
kan finde disse.

 at der ved brug af fremmedord som Recovery, gives en ”forklaring” med 
det samme, med den danske betydning.

Bilag
Udkast til Socialpsykiatriplan 2015-18 SOU.pdf (dok.nr.17092/15)

2. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen

-        herunder gennemgang af erindringsliste over aktuelle sager.
 

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
Ældrerådet er anmodet om at optage en ekstra høringssag på dagsordenen ”Aftale 
om ommærkning og renovering af almene ældreboliger”. Punktet tilføjes 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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dagsordenen som pkt. 16.
Dagsordenen blev godkendt med ovenstående bemærkninger.
 

3. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet den 26-01-2015.
 

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

4. Orienteringssag: Kvalitetsopfølgning på hjemmeplejen i 
Frederikshavn Kommune 2015

Sagsfremstilling
På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 3. december 2014 vedr. målrettet 
og fokuseret tilsyn på hjemmehjælpsområdet jf. SEL § 83, har Revas ApS 
fremsendt oplæg til gennemførslen af tilsynet. 
 
I dette indgår:

 Fokusområder for tilsynet
 Formen på tilsynet
 Afrapportering og tidsperspektiv
 Sanktionsmuligheder

 
Ovenstående ramme og delelementer vil blive gennemgået nedenfor i kronologisk 
rækkefølge.
 
Fokusområdet for tilsynet
Overordnet vil tilsynet have fokus på en generel vurdering af kvaliteten af de 
leverede ydelser, og specifikt vil tilsynet have til formål at undersøge flg.:

 Får borgeren den visiterede ydelse og med den rette kvalitet
 Modsvarer medarbejderes kvalifikationer fuldt ud kravene til ydelsernes 

udførsel og kvalitet?
 Er kvaliteten af og sikkerheden i hjælp til borgere med håndtering af deres 

medicin i orden og i øvrigt i overensstemmelse med gældende regler og 
krav på området?

 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/5118
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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Det ovenstående er omdrejningspunkterne i tilsynet, og vil være de områder som 
Revas ApS vil foretage undersøgelsen med udgangspunkt i.
 
 
Formen på tilsynet
Tilsynet vil blive foretaget uanmeldt, og vil tage sit udgangspunkt i borgerens 
oplevede kvalitet, såvel som den konstaterbare kvalitet ude hos borgeren. Dette 
skal være med til at give et helhedsbillede af, om kvaliteten overordnet kan siges at 
være i orden i forhold til Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandarder og de 
konkrete bevillinger til de omfattede borgere. 
 
Konkret betyder dette i forhold til borgerens oplevede kvalitet, at udgangspunktet 
for tilsynet er servicen generelt og tilfredshed med levering af hjælpen, hjælperens 
adfærd, information om bevilling og kendskab til mulighederne for at ”veksle” 
ydelser og skifte leverandør mv.
 
Metoden for at afdække ovenstående er interview hjemme hos borgere i deres 
hjem, der udvalgt gennem en stikprøve, som er generaliserbar og statistisk 
troværdig. Ved interviewene med borgerne vil nedenstående forhold blive 
inddraget. Interviewene vil blive gennemført af en eller to af Revas’ medarbejdere, 
som har erfaring i at omgås (ældre) borgere med behov for hjælp. Med 
udgangspunkt i en spørgeguide vil Revas tage hensyn til formuleringen af de 
enkelte spørgsmål, og derved sikre at de er formuleret på en sådan måde, at 
borgeren har forstået spørgsmålene: 
 
Den oplevede kvalitet (gælder både praktisk hjælp og personlig pleje) 

 Sammenhængen mellem bevilling og leverede ydelser
 Den anvendte tid
 Overensstemmelsen mellem aftalt tidspunkt og realiseret tidspunkt 
 Medarbejderens adfærd og kommunikationen med denne
 Stabilitet med hensyn til medarbejder, hhv. brug af forskellige 

medarbejdere udover det nødvendige ved ferie og sygdom m.m.
 Medarbejderens/leverandørens lydhørhed overfor særlige ønsker til 

hjælpen 
 Kendskab til afbestillings- og andre regler samt kontaktoplysninger
 Medarbejderens adfærd
 Brugernes oplevelse af at blive inddraget.

 
Angående den konstaterbare kvalitet vil følgende elementer blive gennemgået og 
vurderet ved borgeren såvel som leverandøren: 

 Rengøringsstandard
 Hygiejne i køkken og badeværelse
 Dokumentation af leverede ydelser
 Faktisk leveringstidspunkt
 Stabilitet i brugen af medarbejdere hos den enkelte bruger
 Magtanvendelse
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Afrapportering og tidsperspektiv
Nedenstående forslag til tidsplan for processen er opstillet på baggrund af, at 
Revas finder det uhensigtsmæssigt, hvis kvalitetsopfølgningen skal ske i en 
periode, der typisk er præget af ferie og dermed en større brug af afløsere. Revas 
har bemærket, at de finder det hensigtsmæssigt at påbegynde tilsynet i løbet af 
marts. Processen vil tage 3 til 4 måneder.
 
Marts 2015: Besøg hos leverandørerne og gennemgang af materialer. Orientering 
af borgerne.
 
April til juni 2015: Kontakt til de udvalgte brugere med efterfølgende 
interviewbesøg. Hvis det ved enkelte besøg ikke lykkes fuldt ud at få belyst de 
ønskede spørgsmål, vil vi efterfølgende aflægge endnu et besøg. Sidstnævnte type 
vil være en del af ét besøg og bliver altså ikke registreret som et besøg, der skal 
honoreres.
 
I løbet af denne periode vil vi afgive to tematiserede delrapporteringer om de 
særlige fokuspunkter.
 
Juni 2015: Afsluttende bearbejdning af resultater og slutrapportering. Forinden 
endelig rapportering kan der foretages faktuel høring hos leverandørerne.
 
Det skal dog bemærkes, at ved kritisable forhold afrapportere Revas umiddelbart til 
CSSM. 
 
Sanktionsmuligheder
Såfremt Revas i deres afrapportering fremkommer med resultater, der for 
leverancen af hjælp er kritiske eller andre forhold, der på nogen måde kan siges at 
være kontraktmisligholdelse regulerer leverandørkontraktens § 16 disse forhold. 
Denne paragraf er vedlagt som bilag til sagen.  
  
Sagen er sendt til orientering i Ældreråd og Handicapråd.
 
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller sagen til orientering
 

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
Ældrerådet tager sagen til efterretning med følgende bemærkning: 
Vedr. tilsynets form som ”uanmeldt”. Ved uanmeldte tilsyn i borgerens hjem, er det 
vigtigt at man sikrer borgerens tryghed, så det ikke bliver en ubehagelig oplevelse 
for den ældre borger.
 
Bilag
Leverandørkontraktens § 16 (dok.nr.28183/15)
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5. Høringssag: Fast vagt - stofseler

Sagsfremstilling
På baggrund af en konkret sag fra Aalborg Kommune, vedr. en dement borgers 
død efter fastspænding med blød stofsele i sengen, har formanden for 
Socialudvalget ønsket, at der etableres fast vagt, når der anvendes stofseler i 
sengen efter serviceloven § 128.
 
Jf. serviceloven § 128 kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at anvende 
fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller 
toilet for at hindre fald, når der er en nærliggende risiko for, at en person udsætter 
sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør 
det absolut påkrævet. Bestemmelsen kan derved ikke benyttes til at begrænse 
mobiliteten, når en person er utryg eller aggressiv, men alene for at hindre 
væsentlig personskade ved fald. 
 
I Frederikshavn Kommune har der de seneste 3 år kun været ét enkelt tilfælde, 
hvor muligheden for at fastspænde en borger med stofsele til sengen blev benyttet. 
I dette tilfælde blev der ført tilsyn en gang i timen.
 
Nuværende praksis i Frederikshavn Kommune er, at der som udgangspunkt ikke 
benyttes fastspænding med sele i sengen jf. servicelovens § 128, men at der i 
stedet benyttes forskellige forebyggelsestiltag. 
Følgende tiltag vurderes før der ansøges om anvendelse af stofsele i sengen: 

 Udrede borgeren for søvnforstyrrelser og hjælpe til, at borgeren kan sove 
bedre om natten

 Brug af trædemåtter eller sengealarmer
 Sænke sengen så langt mod gulvet som muligt og lægge en madras foran 

sengen, så borger ikke slår sig, hvis borgeren falder ud af sengen.

Der bruges stofseler i kørestole og badestole, men disse benyttes om dagen, hvor 
borger er vågen og under opsyn af personale. 
 
Proceduren for bevilling af en stofsele i forbindelse med demente borgere er, at 
demenskoordinatoren fremsender en ansøgning med udgangspunkt i en 
handleplan for borgeren, hvorefter Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
træffer den juridiske afgørelse, om selen kan bevilges. Såfremt stofselen bevilges, 
sendes afgørelsen videre til hjælpemiddelenheden, der herefter varetager den 
videre behandling af ansøgningen. Er der ikke tale om en dement borger, er det 
lederen af det enkelte botilbud, der fremsender ansøgning og handleplan. 
 
På baggrund af sagen fra Aalborg Kommune samt de netop vedtagne instrukser i 
Aalborg kommune, hvoraf det fremgår, at der fremadrettet altid skal være en fast 
vagt til stede i umiddelbar nærhed, når der anvendes stofseler i sengen, foreslås 
det, at Frederikshavn Kommune indfører tilsvarende procedurer for at sikre 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21565
 Forvaltning: 
 Sbh: kahi
 Besl. komp: SOU



Ældrerådet - Referat - 24. februar 2015 Side 10 af 26

borgeren bedst muligt.
 
Dette vil indebære, at der ved anvendelse af stofseler i sengen skal være en fast 
vagt i form af en medarbejder, der ikke har andre arbejdsopgaver end at tage sig af 
den fastspændte borger. Vagten skal konstant befinde sig ved sengen eller i 
umiddelbar nærhed heraf, dvs. i boligen eller efter omstændighederne ved en åben 
dør ind til borgerens bolig. 
 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed er løbende i dialog med 
demenskoordinatorer og ledere af botilbud omkring minimering af 
magtanvendelser. Såfremt Socialudvalget vedtager denne procedure ved 
anvendelse af stofsele i sengen vil Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
orientere og undervise alle relevante parter om proceduren med fast vagt, samt i 
samarbejde med disse gennemgå og opdatere nuværende procedurer og 
instruksionsbeskrivelser. 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at der træffes beslutning om indførelse af 
krav om fast vagt ved anvendelse af stofseler i sengen jf. servicelovens § 128.

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
 
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet tilslutter sig Social- og Sundhedsdirektørens indstilling uden yderligere 
bemærkning.
 
 

6. Orienteringssag: Kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring af 
frivillige

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget og Socialudvalget anbefalede på deres respektive møder i 
december 2014 og januar 2015 byrådet at godkende ’Politik for frivilligt socialt 
arbejde’. Sundhedsudvalget bad i den forbindelse Center for Sundhed og Plejes 
administration om at undersøge de gældende regler for kollektiv ulykkes- og 
ansvarsforsikring af kommunens frivillige. 
 
Baggrunden for at undersøge forsikringsforholdene var, at flere frivillige under den 
offentlige høring af politikken ytrede ønske om, at kommunen ville tage mere 
ansvar for de frivillige ved at tegne en kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for alle 
frivillige i kommunen. 
 
En eventuel kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige skulle dels gælde de 
frivillige, som ikke er organiseret i en forening, og dels de foreninger hvor lederen 
ikke har deciderede instruktionsbeføjelser. I mange foreninger foreligger der nemlig 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1863
 Forvaltning: CSP
 Sbh: stet
 Besl. komp: SOU/SU
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ingen lovmæssige krav om forsikring af medlemmerne, hvorfor mange af 
kommunens frivillige yder frivillige indsatser uden at være forsikrede, med mindre 
de har tegnet en personlig ulykkes-/ansvarsforsikring. Større organisationer som 
Røde Kors og Ældre Sagen, hvor lederen har deciderede ledelses- og 
instruktionsbeføjelser, er derimod sikringspligtige over for organisationens 
medlemmer. 
 
Center for Sundhed og Pleje samt Center for Økonomi og Personale har været i 
kontakt med KL og har erfaret, at flere kommuner har været i tvivl om reglerne for 
forsikring af frivillige. Center for Økonomi og Personales administration har for nylig 
modtaget en udtalelse fra Statsforvaltningen omkring problematikken. 
Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der 
særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens § 48, stk. 1. 
 
Statsforvaltningens udtalelse var et svar til Skanderborg, Høje-Taastrup og Holbæk 
kommuner, der uafhængigt af hinanden havde bedt Statsforvaltningen om en 
vejledende udtalelse om, hvorvidt kommuner indenfor kommunalfuldmagtens 
rammer kan tegne kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for personer, der yder en 
frivillig indsats for kommunen. 
 
Statsforvaltningen svarer i tilsynsudtalelsen den 15. december 2014 således:
 
”Det er statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er lovligt for kommuner at 
tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig 
indsats i kommunen.” 
 
Statsforvaltningens svar tager udgangspunkt i kommunalretlige grundsætninger fra 
kommunalfuldmagtsreglerne. Tilsynsudtalelsen er vedhæftet som bilag.
 
I udtalelsen pointerer Statsforvaltningen, at en kommune som udgangspunkt kun 
kan gennemføre foranstaltninger, der kommer en bredere kreds af kommunens 
borgere til gode. Derfor kan en kommune ikke uden lovhjemmel overtage 
omkostninger, som gruppen og kommunens øvrige borgere sædvanligvis selv 
bærer – herunder forsikringer. Baggrunden herfor er, at kommunen opfattes som et 
fællesskab af borgere, og at dens formål må være at varetage disse borgeres 
fælles interesser. Der er således ingen fælles eller kommunal interesse i at yde 
økonomisk støtte til enkeltpersoner/-grupper alene med henblik på at spare dem for 
udgifter. Statsforvaltningens vurderer, at en ulykkesforsikring, som kompenserer 
økonomisk for en skade, kommunen ikke selv er ansvarlig for, er i 
uoverensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.
 
Udvalget bør være opmærksomt på, at kommunen stadig kan være 
erstatningspligtig over for frivillige, hvis kommunen efter almindelig erstatningsret 
vurderes at være ansvarlig for en indtrådt skade. Kommunen er således 
erstatningsansvarlig for de fejl, forsømmelser eller undladelser, kommunen som 
myndighed er skyld i over for borgeren. Kommunen kan være erstatningspligtig, 
hvis der f.eks. er for stor niveauforskel mellem fliser på et fortov, som har gjort, at 
en borger er faldet og er kommet til skade (personskade + tingskade). På samme 
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måde kan et hul i asfalten på en vej gøre kommunen erstatningsansvarlig ved 
uheld i bil eller på knallert eller cykel. Hvor vidt kommunen er erstatningsansvarlig i 
det enkelte tilfælde vil altid komme an på en konkret vurdering.

Center for Sundhed og Pleje vil orientere de frivillige om sagen på en workshop om 
udmøntning af frivillighedspolitikken primo 2015.
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.
 

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

Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Taget til efterretning. Udvalget ønsker at forvaltningen følger lovgivningen tæt set i 
forhold til ministerens udmelding om at gøre det lovligt for kommuner at tegne 
ulykkes- og ansvarsforsikringen for de frivillige.
 
Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden. 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. februar 2015
Taget til efterretning. Det bemærkes, at der udarbejdes et dokument, som frivillige, 
der ikke er organiseret gennem organisation eller forening, kan underskrive i 
forbindelse med opstart af frivillig indsats i kommunen.
 

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
Ældrerådet tager sagen til efterretning med følgende bemærkning: 
Ældrerådet håber, at der snarest bliver lovgivningsmæssig mulighed for, at 
kommunerne kan tegne forsikring for de borgere der gør en frivillig indsats.
 

Bilag
[Sagsnr.:13/19518] - [Dok.nr.:218014/14] Endelig godkendelse af ´Politik for frivilligt socialt arbejde´ - 
218014-14_v2_Endelig godkendelse af ´Politik for frivilligt socialt arbejde´ (dok.nr.7864/15)
Tilsynsudtalelse 15 12 2014 - forsikring af frivillige.pdf (dok.nr.7843/15)
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7. Høringssag: Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn 
Kommune

Sagsfremstilling
På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 4.12.2014 vedr. kommissorium for 
udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune, har CSSM udformet 
vedlagte rapport.
 
Rapporten og arbejdet omkring udarbejdelsen har taget udgangspunkt i dels at få 
indsamlet relevant viden ift. at udarbejde et egentligt udbudsmateriale, og dels en 
opgave i at få kortlagt, hvilke udbudsmodeller, der vil være anvendelige og 
herunder vurdere hvilke, som der vil være mest hensigtsmæssig at benytte. 
 
Problemstillingen i opgaven har således været inddelt i 2 hovedfaser: 
 

1) Erfaringsindsamling fra andre kommuners og to private leverandørers depotdrift

2) Kortlægning af forskellige udbudsmodeller 
 
Efterfølgende vil der være en beskrivelse af gennemgangen vedr. de to faser, som 
er beskrevet ovenfor. Beskrivelsen er struktureret kronologisk, således at fase 1 
beskrives før fase 2, og hver fase vil blive indledt med et resumé vedr. processen 
og metoden for analysen
 
Erfaringsindsamling – Andre kommuner og private leverandører

Center for Social- og Sundhedsmyndighed (CSSM) har i denne fase lagt vægt på 
to elementer: 
 

1)     at se forskellige depoter i andre nordjyske kommuner og høre om 
deres drift af disse 

og 
2) at undersøge, hvad private leverandører kan tilbyde og har af tanker 

vedr. depotdrift.
 
Af ovenstående to årsager har CSSM besøgt Aalborg Kommune og Hjørring 
Kommune samt afholdt telefonkonference med Vesthimmerlands Kommune for at 
få indsigt i deres depotdrift, og hvorledes kommunerne drifter dette i sammenhæng 
med bevilling af hjælpemidler. Derudover har CSSM afholdt møde med to af de 
største private leverandører på markedet indenfor hjælpemidler og depotdrift – 
Zealand Care A/S og Falck Hjælpemidler A/S. 
 
Resultaterne af de ovenævnte erfaringsopsamlinger kan summeres op i en 
kommunal del og en privat del, hvilket er skitseret nedenfor.
 
 
Den Kommunale Sektor
Såfremt vi anskuer erfaringsopsamlingen fra den kommunale sektor viste den, at 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18160
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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der er flere forskellige løsningsmodeller for drift af hjælpemiddeldepoter. Aalborg 
Kommune har eksempelvis valgt at lave et § 60 selskab med Brønderslev og 
Jammerbugt Kommune, hvor alle tre kommuner optimerer deres drift på området 
ved at centralisere deres depot på samme lokalitet. Yderligere er der i denne aftale 
en driftsfordel i, at de enkelte kommuner kan låne og/eller købe hjælpemidler af 
hinanden. På den måde øges genbrugsfrekvensen, og dermed udnyttelsen af 
hjælpemidler på tværs af kommunerne. Der er således en synergieffekt af et sådan 
samarbejde, økonomisk såvel som organisatorisk. Ulempen er dog, at depotet er 
centraliseret et bestemt sted i en af kommunerne, hvilket gør, at de to af 
kommunerne i samarbejdet har mistet de arbejdspladser, der før har været på 
deres depoter. 
 
Hjørring Kommune og Vesthimmerland Kommune skiller sig ud fra Aalborg 
Kommune ved, at de fortsat drifter deres depot i eget kommunalt regi uden nogen 
form for mellemkommunalt samarbejde. Der er en del ligheder i den måde 
depoterne i disse to kommuner er organiseret på området. Dog adskiller de sig en 
del vedr. akutkørsler, hvor Hjørring Kommune har en afregning for akutkørsel, 
mens dette ikke er tilfældet for Vesthimmerlands Kommune. Der er således en 
overvejelse at gøre sig her, hvorvidt dette skal være et krav i et eventuelt udbud 
eksempelvis. Fordelen ved sådan et krav vil være, at man bedre kan 
budgetplanlægge, idet der ikke vil komme ekstraregninger på akutkørsler uanset, 
hvor mange der er behov for. Ulempen ved dette er, at man alt andet lige må 
forvente en højere pris fra de bydende leverandører. 
 
Opsummerende kan det således siges, at erfaringsopsamlingen fra den 
kommunale sektor viste, at der er mulighed for at optimere driften indenfor området 
ved at indgå § 60 selskaber. Derudover har den vist en række konkrete 
anbefalinger til mindstekrav og kravspecifikationer til et evt. udbud på flg. områder:

 Rengøring af hjælpemidler med tilhørende faciliteter (Vaskehal/maskine)
 Akutkørsler – betaling/ikke ekstrabetaling for denne ydelse
 Antal kørsler om ugen
 Reparationer af hjælpemidler
 Generel servicering af hjælpemidler – eksempelvis loftlifte
 Krav om beliggenhed af depotet
 Krav til fysiske rammer
 Flow i hjælpemidlerne – Fokus på kassation af hjælpemidler

 
Den Private Sektor
Mødet med de to største leverandører på dette marked bibragte gode perspektiver 
på, hvorledes et udbud indenfor dette område kan designes. De to virksomheder 
havde meget forskellige tilgange til at fremlægge deres syn på, hvordan et udbud 
kan udarbejdes, og hvilke kriterier de fandt vigtige at lægge vægt på.
Zealand Care var meget fokuseret at fremføre specifikke kriterier, som de vægtede 
højt og fandt vigtige i driften af et effektivt depot og samarbejde med en kommune. 
Af disse kriterier kan nævnes:
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 Akut beredskab
 Forflytningskurser
 Serviceaftale vedr. reparationer
 Håndtering og showrom vedr. Velfærdsteknologiske hjælpemidler
 Rådgivning, sparring og udvikling
 Bæredygtighed
 Miljø
 Arbejdsmiljø
 Fleksibilitet

 
Der er således fra Zealand Care præsenteret nogle ideer, der kan virke traditionelle 
i forhold til at afgive et bud, hvor styringen af samarbejdet fastlægges i en kontrakt, 
som styres i henhold til det afgivne bud og tilhørende kriterier. Denne tankegang er 
det som man kalder en almindelig tjenesteydelse med aktivitetsbaserede krav. 
Zealand Care har dog også på et møde i Aarhus givet udtryk for, at man kan 
opsætte mål i stedet for krav, hvilket vil være egnet til netop et udbud på 
depotdriften. Ovenstående krav kan eksempelvis omformes til mål indenfor de 
samme emner. Således gav Zealand Care udtryk for, at de bestemt så et 
funktionsudbud som en mulig model for et udbud.     
 
Falck derimod var mindre præcise i deres fremstilling af mulige krav og detaljer i 
udbuddet. Til gengæld lagde de vægt på, at dette område skulle designes så 
fleksibelt som muligt, og at en tilhørende kontrakt skulle være åben overfor at 
kunne ændres undervejs i takt med, udviklingen ændrer sig på området. Således 
anskuede Falck driften af et depot mere som en funktionstankegang, hvor et udbud 
tillige skulle være rettet mod, at det skal beskrive, hvilken funktion og mål med 
funktionen kommunen ønsker løst. Denne tankegang retter sig mere mod et 
funktionsudbud, hvor kravene mere er beskrevet som funktionskrav og de 
tilhørende tilbud som løsningsmodeller hertil og i mindre grad gennem specifikke 
kriterier med svar fra leverandørerne. 
 
Opsummerende kan det således siges, at erfaringsopsamlingen fra den private 
sektor dels skitserede nogle mulige specifikke krav til udbud og dels viste to 
forskellige måder at anskue et udbud på. På den ene side en traditionel 
tjenesteydelse og på den anden side et funktionsudbud. I de følgende afsnit vil der 
på baggrund af erfaringsopsamlingen blive gået mere i dybden, hvad angår de to 
former for udbud.
 
Udbudsmodeller og løsning – Aktivitetskrav versus Funktionskrav

De to former for udbud adskiller sig markant fra hinanden i selve udformningen og 
kravene til tilbudsgivere. Begge udbudsformer har sine fordele og ulemper, hvilket 
kort vil blive gennemgået nedenfor. 
 
Det traditionelle aktivitetsbaserede udbud kan siges at have flg. fordele:

 Højgrad af forudsigelighed
 Det, som bliver efterspurgt i udbuddet, er det, som tilbudsgiver skal levere
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 Klare kravspecifikationer
 Mulighed for at sætte metodiske begrænsninger for tilbudsgiver
 Stringent regulering af samarbejdet gennem kontrakten mellem ordregiver 

og tilbudsgiver

Omvendt er der ligeledes flg. ulemper: 

 Samarbejdet mellem ordregiver og tilbudsgiver kan blive usmidigt – meget 
fokus på kontrakten som omdrejningspunktet for samarbejdet kan hæmme 
innovationen og nytænkning

 Tilbudsgiver kan blive begrænset i at forsøge nye arbejdsmetoder for at 
leve op til kravene på en mere effektiv måde

 Der tages ikke højde for, at verden kan ændre sig således de 
kravspecifikationer, som var udarbejdet enten ikke længere er relevante 
eller burde være omskrevet

 Højere grad fokus på krav i stedet for mål for opgave løsningen 

I forhold til funktionsudbud er der også en række fordele og ulemper, der er værd at 
tage i betragtning. Umiddelbart kan der identificeres flg. fordele: 

 Skaber rammer for nytænkning og innovation
 Giver tilbudsgiver mulighed for at effektivisere opgaveløsningen ved at 

have fokus på mål og funktion og ikke specifikke krav eller metoder
 Mindre usmidigt samarbejde mellem ordregiver og tilbudsgiver, men mere 

fokus på samarbejde om de definerede mål for opgaveløsningen
 Mulighed for at tilpasse sig omgivelserne. Eksempelvis, hvis der ændres i 

kommunernes vilkår for samarbejde med andre aktøre kan samarbejdet på 
området hurtigt tilpasses i forhold til dette, idet fokus er på mål og ikke på 
krav og metode.  

Omvendt er der ligeledes flg. ulemper: 

 Mindre styrbart
 Høje krav til samarbejdet mellem ordregiver og tilbudsgiver vedr. de 

definerede mål
 Omfattende arbejde med at være skarp på at få defineret målene og 

funktionen klart for tilbudsgiver
 Risiko for fejlfortolkning af mål og funktion

Handlemuligheder 
Socialudvalget har på ovenstående baggrund flere forskellige handlemuligheder, 
der kan skitseres ved flg. 3 pinde:
 
-     Mellemkommunalt samarbejde, hvor der er en mulighed for at byde ind i en 

udbudsrunde som et konsortium med en anden kommune via et § 60 selskab 
– dette kan både være en mulighed ved et funktionsudbud såvel som et 
aktivitetsbaseret udbud.
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-     Et aktivitetsbaseret udbud med tilhørende mindstekrav og klare 
kravspecifikationer

 
-     Et funktionsudbud, hvor funktionen omkring et hjælpemiddeldepot beskrives 

med tilhørende klare mål for udviklingen gennem kontraktperioden. 
 

De ovenævnte 3 handlemuligheder vil alle kunne bidrage til en øget produktivitet og 
optimering af driften og kvaliteten på området vedr. drift af hjælpemiddeldepotet i 
Frederikshav Kommune.  

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget træffer beslutning om, 
hvilke af ovenævnte muligheder, der skal arbejdes videre med i forhold til 
konkurrenceudsættelsen af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune. 
 

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
 
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har sammenholdt de beskrevne fordele og ulemper og vurderer, at et 
mellemkommunalt samarbejde med et funktionsudbud vil gavne borgeren mest 
muligt set ud fra kriterier som:

 Sagsbehandlingstid
 Leveringstid
 Driftsikkerhed

Bilag
Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune. - endelig version (dok.nr.30616/15)

8. Høringssag: Omfordeling af ældrepuljemidler 2015

Sagsfremstilling
Midlerne til ældrepuljen 2015 i alt ca. 14,0 mio. kr. blev oprindeligt godkendt og 
fordelt til følgende projekter:
 
1. Styrket indsats for de allersvageste 1,5 mio. kr.
2. ”Længst mulig i eget liv” (LMIEL ver.2.0)- Udvidelse af nuværende projekt 3,6 
mio. kr.
3. Forebyggelse af sygehusindlæggelser – tidlig opsporing 1,4 mio. kr.
4. Demensområdet/kompetenceudvikling 4,2 mio. kr.
5. Forebyggelse af ensomhed/isolation 1,0 mio. kr.
6. Genoptræning – ventetid 2,3 mio. kr.
 
Projekterne 1-4 er placeret i Socialudvalgets regi, mens projekterne 5-6 relaterer til 
Sundhedsudvalget.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/7567
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU
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Projekterne er en fortsættelse af de projekter der blev godkendt af ministeriet ved 
tildelingen for 2014.
 
Administrationen har gennemgået de enkelte indsatsområder og kan konstatere, at 
efter igangsættelsen, er der på nogle områder behov for at justere indsatserne.
 
Der ses et umiddelbart behov for at tilføre yderligere midler til indsatser for de 
allersvageste, som kan finansieres af tilsvarende mindre aktivitet på 
kompetenceudviklingsprojekter.
 
Konkret drejer det sig om de borgere, der udskrives fra sygehuset til aflastning på 
Kastaniegården.

I dag kræver de fleste mere sygepleje end tidligere – også af mere kompleks og 
akutlignende karakter, hvor der er større behov for at kunne få hurtig lægefaglig 
rådgivning og bistand.

Tempoet på aflastningspladserne og flowet af borgere er nu så højt, at der allerede 
i dag udføres opgaver svarende til et ”akutsted”.  Det er et krav til stedet, at der 
modtages midlertidige borgere med mangeartede og komplekse lidelser. 
 
Dertil kommer, at rigtig mange af de borgere, der er på Kastaniegården, har behov 
for særlig omsorg i form af samtaler om deres sygdom, og hvad den betyder for 
deres livssituation. De har ligeledes pårørende, der ofte er ramt af krise, fordi deres 
nærmeste har pådraget sig en kompleks eller livstruende sygdom. For at give 
tryghed og understøtte helbredelsen er det nødvendigt, at samtaler og støtte er en 
del af de opgaver, der udføres på Kastaniegården.  
Med ændring af opgaverne bliver målgruppen en anden. Der er opstået et stærkt 
behov for en nytænkning og en opnormering af medarbejdere med sygeplejefaglig 
uddannelse og mere specialiseret viden og erfaring, som kan dække behovet i 
døgndrift. 

Det foreslås derfor at der overføres yderligere 1,5 mio. kr. til projektet ”styrket 
indsats for de allersvageste”, finansieret som anført, og midlerne tilføres 
Kastaniegården til de beskrevne udfordringer.
  
Den foreslåede omfordeling af midlerne sendes til høring i Ældreråd og 
Handicapråd. 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at omfordelingen af ældrepuljemidlerne 
foretages som anført. 

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
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Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet ser med tilfredshed, at en større andel af ældrepuljen tilgår 
aflastningspladserne på Kastaniegården og støtter Social- og Sundhedsdirektørens 
indstilling.
 

9. Orientering om dokumentation i plejen

Sagsfremstilling
IT-omsorgsmedarbejder Bente Bjørn orienterer om dokumentation i plejen.
Under punktet deltager endvidere centerleder Jytte Egetoft Thøgersen.
 

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
Bente Bjørn (BB) orienterede om arbejdsgangene i den elektroniske borgerjournal, 
som medarbejderne skal anvende for at kunne opfylde de lovgivningsmæssige krav 
til korrekt dokumentation.
 
Ældrerådet spurgte ind til, hvor langt man er i forhold til at sygehusets, 
hjemmeplejens og praktiserende læges IT-systemer kan ”tale sammen”, så man 
sikrer at vigtige oplysninger følger borgeren ved lægebesøg eller indlæggelse.
BB orienterede om, hvordan man i dag håndterer den eksterne kommunikation 
med læger og sygehus, samt om det nye projekt ”Fælles Medicinkort”, som vil blive 
indkørt i foråret.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

10. Opfølgning vedr. Ældrerådets besøg på plejecentre

Sagsfremstilling
Drøftelse vedr. Ældrerådets observationer og oplevelser ved besøg i 
plejeboligerne:

 Sæby Ældrecenter, Rosengården, Østervrå og Dybvad Ældrecenter, den 
05-12-2014 

 Ankermedet, Lindevej og Drachmannsvænget i Skagen samt 
plejeboligerne i Ålbæk, den 06-01-2015

 Kastaniegården (aflastning), Bangsbo, samt Aktivitetscentret Ingeborgvej 
og Caspershus (selvejende), den 16-02-2015 

 
Under punktet deltager udvalgsformand Jørgen Tousgaard samt centerleder Jytte 
Egetoft Thøgersen.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: CSP
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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Bilag: Opsamling på plejeboligbesøgene
  

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
Ældrerådets indtryk fra besøgene blev drøftet, og der var enighed om, at man flere 
steder forholdsvis ”let” ville kunne forbedre de fysiske rammer. 
Ældrerådets ønske er, at man som udgangspunkt sætter fokus på at gøre 
aflastningsboligerne samt fællesområderne i plejeboligerne mere indbydende og 
hyggelige, så det bliver en positiv og livgivende oplevelse, for både beboere og 
deres pårørende, at komme i boligerne.
 
Hovedområder der bør vurderes:
Fysiske rammer indvendig (maling, møbler/gardiner, ”malerier”, blomster osv.)
Fysiske rammer uden om boligerne
Indeklima (lugt fra affald, snavstøj, stegeos)
 
Udvalgsformanden foreslog at man i forvaltningen udarbejder en handleplan for, 
hvad der kan gøres på kort sigt, og hvad der kan gøres på lidt længere sigt. Der 
meldes tilbage til Ældrerådet i forhold til dette.
  
Vedr. regnskab for madkontoen i Leve- bomiljøerne
Udvalgsformanden oplyser, at regnskabet frem over hænges op på opslagstavlen i 
de enkelte plejecentre én gang årligt, så regnskabet er synligt for alle. Første gang 
bliver i løbet af foråret.
 
Ydelses- og kvalitetskatalog
Ældrerådet opfordrer til at processen sættes i gang i forhold til 2016, herunder 
indarbejdelse af ydelser jævnfør § 83A om rehabilitering.
 
 
  

11. Orientering vedr. aktuelle udvalgssager fra 
Myndighedsafdelingen

Sagsfremstilling
Centerchef Hans Ole Steffensen giver en opfølgning på aktuelle udvalgssager som 
vedrører Myndighedsafdelingen.
 
Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
Orientering ved Hans Ole Steffensen (HOS)
 
Kort orientering om konkursramt privat leverandør af hjemmepleje.
 
Tilbagemelding vedr. høringssag ”Klippekort – hjælp til de svageste”
Ældrerådets høringssvar omhandlede blandt andet betænkelighed ved alderskrav. 
Dette blev drøftet i Socialudvalget, men man valgte her at fastholde de 65 år bl.a. 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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for at sikre, at målgruppen ikke bliver for stor og fastholde en målgruppestørrelse, 
hvor der kan tilbydes en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp. Der var også 
fokus på, der ikke ønskes skabt for store forventninger hos de borgere, der ved 
”udvælgelsen” i så fald kunne blive fravalgt. Ældrerådet fik desuden at vide, at 
Socialudvalget ved behandlingen af sagen blev gjort opmærksom på, at borgere 
under 67 år har mulighed for at søge om ledsagelse efter Serviceloven § 97.
 
 
Tilbagemelding vedr. høringssag ”Tilsynspolitik på Fritvalgsområdet”
Ældrerådet havde i sit høringssvar opfordret til, at man ændrer ”kan” til ”skal” under 
formålet med undersøgelsen. Socialudvalget ønskede at fastholde ”kan”, så man 
bibeholder en mulighed for at kunne prioritere undersøgelsens indhold.
 
Ældrerådet stillede spørgsmål ved, hvordan man vil sikre borgerens tryghed ved 
uanmeldte besøg i borgerens hjem. HOS oplyste hertil, at man er opmærksom på 
dette, og at der er taget højde herfor i de underliggende instrukser for tilsynet.
 
 
Ydelses- og Kvalitetskataloget: Tilføjelse af afsnit om rehabiliteringsforløb 
efter § 83 a
Sagsfremstilling om ordningen er under udarbejdelse, og forventes at komme til 
behandling i Ældrerådet på et af de førstkommende møder. Samtidig er man i 
Myndighedsafdelingen begyndt at overveje, hvordan man kan ændre kataloget, så 
det afspejler den nye tilgang med rehabilitering og selvhjulpenhed. Der vil blive 
udarbejdet en skitse for oplæg til et nyt katalog, som Ældrerådet får mulighed for at 
kommentere og bidrage til.
Ældrerådet har i den forbindelse konstateret, at andre kommuner gør det på 
forskellig vis, set i forhold til inddragelse af private leverandører. 

12. Embedslægetilsyn på plejecentre

Sagsfremstilling
Der er aflagt tilsyn på Østervrå Ældrecenter den 26-11-2014.
Rapporten er sendt til Ældrerådet til orientering.
 

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
Ældrerådet har ingen bemærkninger til rapporten.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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13. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg

Sagsfremstilling
Sager fra de politiske dagsordner, der har interesse for Ældrerådet. 

 Socialudvalget
 Sundhedsudvalget
 Teknisk udvalg
 Plan- og Miljøudvalget
 Kultur- og fritidsudvalget
 Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet
 Økonomiudvalget
 Byrådet
 Handicaprådet
 Nyt fra Sundhedspanelet

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
 
Arbejdsmarkedsudvalget 09-02-2015: 
 
Arbejdspladser for borgere, der er ved at falde ud af arbejdsmarkedet
Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder, der skal 
medvirke til at skabe arbejdspladser for folk, der er ved at falde ud af 
arbejdsmarkedet. Dette kan berøre borgere over 60 år. Der kommer sag herom til 
høring i Ældrerådet.
 
Analyse af efterlønsområdet
Analysen viser, at efter indførelse af den nye reform fra 2011, hvor efterlønsalderen 
gradvis øges, vælger flere og flere at blive på arbejdsmarkedet og gøre ikke brug af 
efterlønsbeviset.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

14. Information fra formanden samt øvrige medlemmer

Sagsfremstilling
 
Information fra formanden:
 
Ny dato for informationsmøde for nye 75-årige i Frederikshavn 
Sundhedscenter Frederikshavn har sendt meddelelse om at det planlagte møde 
den 05-03-2015 er flyttet til den 17-03-2015 kl. 13.30. Mødet afholdes Nytorv 5 i 
Frederikshavn. 
 
 
Information fra medlemmer: -
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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Øvrige meddelelser:
 
FN´s Internationale ældredag 01-10-2015
Temaet i år er ”Bæredygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfund”. 
Danske Ældreråd opfordrer til at Ældrerådene rundt i kommunerne markerer 
dagen. 
 
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2015 i Danske Ældreråd
Der afholdes repræsentantskabsmøde mandag den 11-05-2015 kl. 10, på Nyborg 
Strand. Tilmeldingsfrist: Mandag den 30-03-2015
Mail med praktiske oplysninger samt vedtægt for Danske Ældreråd og antal 
stemmeberettigede er udsendt til Ældrerådets medlemmer.
 
Ældrepolitisk konference den 12-05-2015
Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag den 12-05-2015 på 
Nyborg Strand, under temaet ”Forandringer i omsorgen for ældre – velfærd, 
konkurrence og aktivt liv som ældre”
Tilmeldingsfrist: Mandag den 20-04-2015, hvor der også skal angives hvilke 
seminarer man ønsker at deltage i. 
Mail med program er udsendt til Ældrerådets medlemmer.
 
 
 
Mailservice 1/2015 fra Danske Ældreråd:
 
Kommuner kan ikke forsikre egne frivillige
Statsforvaltningen udtaler i en afgørelse, at servicelovens bestemmelser om 
kommuners pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger 
ikke indeholder en hjemmel til at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for personer, 
der yder en frivillig indsats i en kommune. Statsforvaltningen finder endvidere, at 
der ikke er godtgjort en tilstrækkelig konkret kommunal interesse, der kan begrunde 
tegning af ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige. Det bedste råd er, at alle 
pensionister tegner en heltids ulykkesforsikring. En god gennemgang af 
retstilstanden efter Statsforvaltningens afgørelse findes på Center for Frivilligt 
arbejde. 
 
 
 
Nyhedsbrev 1, 2015 fra Danske Ældreråd:
 
Ældremilliarden er fordelt til alle landets kommuner
Den årlige ældremilliard blev rullet ud til landets kommuner medio januar. Pengene 
skal gå til at give bedre pleje til landets ældre hjemme og på plejehjem. 
Ældremilliarden blev afsat af regeringen og de andre finanslovspartier første gang 
på Finanslov 2014 og gives hvert år fremover. Pengene fordeles efter, hvor mange 
indbyggere kommunen har over 65 år.
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Ny klippekortsordning giver svage ældre mere tid
Gennem en ny klippekortsordning får de svageste ældre en ekstra halv times 
hjemmehjælp om ugen, som de kan bruge efter ønske. Det er den del af 
Finansloven 2015. Forventninger er, at de ugentlige ”klip” kan hjælpe de svageste 
og mest isolerede ældre til en hverdag med mindre ensomhed og mere livskvalitet.
 
Færre ældre genindlægges på sygehuse
Tal fra KL´s magasin Momentum viser, at antallet af genindlæggelser for 65+årige 
inden for en måned efter udskrivelse er faldet med mere end 16 % siden 2007. Det 
er en positiv udvikling uden én entydig forklaring. De ældres helbred er generelt 
bedre og kommunerne har fået større fokus på sundhedsområdet og lokale 
sundhedstilbud. Desuden er antallet af sygehussenge ikke steget så meget som 
antallet af ældre, hvilket giver lidt mindre sygehuskapacitet til hver enkelte.
 
Velfærdsteknologi ud i ældres hjem
Velfærdsteknologi effektiviserer den kommunale service, og står højt på den 
politiske dagsorden. En undersøgelse fra KL viser at flere en 70% af kommunerne i 
øjeblikket råder over robotstøvsugere, og i løbet af 2015 vil andelen stige til 90% 
viser en effektiviseringsundersøgelse. Kvaliteten af støvsugerne er blevet bedre, 
samtidig med at maskinerne er blevet mere brugervenlige. Det er blevet nemmere 
at skifte pose, og det skal ikke gøre så ofte.
 
Aktive borgere kan løse velfærdsproblemerne
Aktive borgere er svaret på velfærdens trængsler. Det mener 60 % af 
velfærdslederne i Mandag Morgens Velfærdspanel. De vurderer, at borgernes 
bidrag har langt større betydning for at løse velfærdsproblemerne, end f.eks. ny 
velfærdsteknologi og digitalisering. Undersøgelsen varsler et nyt 
velfærdsparadigme, hvor borgerne ikke bare er passive modtagere af 
standardydelser, men selv er aktive medskabere af velfærden.
 
Hvidbog om ældremad
Københavns Universitet og Madkulturen (selvejende organisation Under Ministeriet 
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) har kortlagt den samlede forskningsbaserede 
viden om måltider til ældre i en Hvidbog. Hver anden beboer på plejehjem og under 
indlæggelse taber sig utilsigtet, og 20 % af de skrøbelige ældre vejer for lidt. Det 
nedsætter deres livskvalitet, og koster samfundet 6 mia. kr. om året. Det har 
alvorlige konsekvenser for den enkelte ældre og gør, at de ofte har sværere ved at 
klare de daglige opgaver såsom personlig pleje og rengøring. Samtidig bliver der 
50 % flere danskere over 65 i løbet af de næste 30 år. Dermed står samfundet 
overfor en stor udfordring.

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
 
Information fra formanden:
 
Vedr. Ny dato for informationsmøde for 75+årige i Frederikshavn
Fra Ældrerådet deltager Else Henriksen med en orientering om ældrerådsarbejdet.
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Møde for FOA (Fagforbundet Fag og Arbejde) seniormedlemmer
Ældrerådets formand deltog med en orientering om ældrerådsarbejdet.
 
Ekstern følgegruppe til rehabiliteringsprojektet i plejeboliger ”Optur” samt 
demensprojektet
Ældrerådets formand deltog i følgegruppemøde den 15-02-2015, hvor også frivillige 
foreninger er repræsenteret. Gruppen skal mødes hver 3. måned resten af året.

15. Næste møde

Sagsfremstilling
Næste ordinære møde er planlagt til den 30-03-2015.

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
Mødedato fastholdes.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

16. Aftale om ommærkning og renovering af ældreboliger

Sagsfremstilling
Socialudvalget har igennem de seneste år haft fokus på efterspørgsel og udbud af 
pleje- og ældreboliger i kommunen. Der har i den forbindelse været særskilt fokus 
på, at kommunen har et stort antal ledige ældreboliger, hvor kommunen skal betale 
huslejen, når boligerne er ledige – såkaldt tomgangshusleje. 
 
Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe, som har været i løbende dialog med 
de boligforeninger, hvor kommunen har anvisningsret til et større antal ledige 
boliger.
Denne sagsfremstilling handler om resultatet af den dialog, der har været med 
Frederikshavn Boligforening om 24 ældreboliger på Borgmester Hassings Vej, hvor 
kommunen har en aftalt anvisningsret. 
 
På nuværende tidspunkt er 17 af de 24 boliger ledige. Antallet af ledige boliger er 
steget gennem de seneste år, hvor det ikke har været muligt at udleje boligerne til 
borgere i målgruppen. Der er ikke efterspørgsel på boligerne inden for målgruppen, 
idet boligerne ikke opleves som tidssvarende. 
Dette skal ses i forhold til, at der flere steder i kommunen – også i almenboligregi – 
er opført ældreegnede, større og mere moderne boliger. Den manglende 
efterspørgsel skal også ses i forhold til, at mennesker generelt har ønske om og 
mulighed for at blive i længere tid i egen bolig, idet sundhedstilstanden – samt 
hjælpemidler og velfærdsteknologi – og dermed antallet af raske og rørige leveår 
udviser en fortsat stigende tendens. Det store antal ledige ældreboliger, som 

 Åben sag

 Sagsnr: 11/2211
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: mepd
 Besl. komp: SOU
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Frederikshavn Kommune har anvisningsret til, indikerer således, at der er en 
overkapacitet i forhold til målgruppens boligønsker. 
 
Frederikshavn Boligforening og den kommunale arbejdsgruppe har overvejet 
forskellige muligheder i forhold til en fremtidig anvendelse i boligerne. Boligerne har 
en god bymæssig placering, hvor de er placeret sammen med 75 andre boliger 
med varierende størrelser og indretning. Med undtagelse af de ledige 
anvisningsboliger er alle boliger udlejet i området. 
 
De 24 boliger (placeret i 4 opgange) er opført i sammenhæng med 36 andre 
boliger, der alle blev totalrenoveret i starten af 1990erne. Bygningsmæssigt er 
boligerne således også i fornuftig stand. Boligerne trænger dog til en lettere 
indvendig modernisering, hvis de skal kunne udlejes bredt til alle målgrupper på 
boligmarkedet. 
På baggrund af ovennævnte foreslås det, at der indgås aftale om, at boligerne 
”ommærkes” til familieboliger uden kommunal anvisning og at der samtidig 
gennemføres en lettere modernisering af boligerne.
 
Kommunen har på nuværende tidspunkt månedlige udgifter til tomgangshusleje på 
Borgmester Hassings Vej på ca. 94.000 kr. svarende til årlige udgifter på 1.128.000 
kr.
 
 

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren og Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at: 

 Boligerne beliggende på Borgmester Hassings Vej 2 – 22, 9900 
Frederikshavn ikke længere skal visiteres som ældreboliger

 

Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
Ældrerådet anbefaler Social- og Sundhedsdirektørens indstilling.
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Paradigmeskiftet betyder kort fortalt, at vi i langt 

højere grad ser borgeren som en aktiv medspiller 

i indsatsen. Det betyder samtidig, at kommunens 

indsats, i forlængelse heraf, bliver at levere 

hjælp til selvhjælp. Det overordnede formål med 

tilgangen er at øge borgernes evne til at mestre 

eget liv, idet vi har en forventning om, at dette vil 

føre til øget livskvalitet.

Der er i Socialpsykiatriplanen udvalgt fem

indsatsområder for de kommende år.

De fem indsatsområder er:

 y Recovery og rehabilitering

 y Borgeren i centrum/ professionalisering af indsatsen

 y Velfærdsteknologi

 y Sundhed

 y Samskabelse

Indsatsområderne er sammenhængende, og 

danner tilsammen retningen for den overordnede 

ambition, som er at gøre borgerne så selvhjulpne 

som muligt. Indsatsområderne skal endvidere 

ses i sammenhæng med visionen på social- og 

sundhedsområdet, hvor målet er, at de borgere, der 

kan selv, skal selv.

Indsatsområderne og den overordnede retning vil 

blive beskrevet i Socialpsykiatriplanen.

Den seneste Socialpsykiatriplan i Frederikshavn Kommune blev udarbejdet 

i 2010, og siden dengang er der sket en stor udvikling på psykiatriområdet 

- både i Frederikshavn Kommune og på landsplan. Det er derfor tid til at 

udvikle nye rammer for indsatsen i de kommende år.

FORORD

Socialpsykiatriplanen skal tjene følgende formål:

 y  Kortlægge og beskrive psykiatriområdet som det 

ser ud i dag

 y  Angive retningen for de næstkommende års ud-

vikling af området i kommunen

 y  Udgøre en overordnet ramme for psykiatriområdet 

i Frederikshavn Kommune
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Socialpsykiatriplanen 2015-18 markerer et 

paradigmeskifte på socialpsykiatriområdet. 

Ændringen er allerede sat i gang i Frederiks-

havn Kommune, og denne Socialpsykiatriplan 

markerer, at udviklingen vil blive yderligere 

intensiveret i de kommende år. 



Socialpsykiatriplanen skal ses som et supplement 

til handicappolitikken og kommunens øvrige 

politikker, idet planen angiver retningen 

for de næstkommende års udvikling på 

socialpsykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. 

Socialpsykiatriplanen er derfor også udarbejdet, 

så indsatsområderne trækker i samme retning som 

Frederikshavn Kommunes strategiske fokuspunkter 

og øvrige politikker og planer. 

Socialpsykiatriplanen er udtryk for de visioner, 

ønsker og planer, Socialudvalget har for psykiatri-

området. Dokumentet tegner samlet set et billede 

af, hvordan området ser ud i dag, og hvordan vi 

ønsker det skal udvikle sig i de kommende år. 

Planen er tænkt som et levende dokument, der 

løbende revideres i forhold til, hvor langt vi er nået 

på de enkelte områder.

Socialpsykiatriplanen er blevet til i en proces, 

hvor brugere, medarbejdere og ledere har været 

aktivt involveret, ligesom den bygger på input fra 

Handicaprådet og Socialudvalget. 

I forlængelse af målsætningen om at se borgeren 

som en aktiv medspiller i indsatsen, har det været 

særligt centralt at inddrage borgerne i arbejdet. 

Inddragelsen af borgerne er derfor beskrevet 

nærmere i det følgende afsnit.

Psykiatriområdet er et kerneområde for Socialudvalget, og det er af stor 

betydning, at Frederikshavn Kommune kan tilbyde rammer,

der letter hverdagen for personer med en sindslidelse

og deres pårørende mest muligt.

Rammerne på socialpsykiatriområdet i 

Frederikshavn Kommune udstikkes overordnet 

gennem kommunens Handicappolitik, der 

danner en overordnet ramme for arbejdet på 

handicap- og psykiatriområdet.

OM SOCIALPSYKIATRIPLANEN
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Inddragelsen af borgerne i udarbejdelsen af denne 

plan har fulgt to spor: 

 y  Dels er der foretaget en brugertilfredshedsunder-

søgelse, hvor borgerne har haft mulighed for at 

komme med deres vurdering af den støtte, de 

modtager fra Socialpsykiatrien på nuværende 

tidspunkt. 

 y  Derudover har borgerne haft mulighed for at kom-

me med deres bud på de væsentligste udviklings-

områder for Socialpsykiatrien i de kommende år.

For at afdække borgernes tilfredshed med den 

eksisterende indsats, er der i efteråret 2014 

foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse. 

Brugertilfredshedsundersøgelsen er en opfølgning 

på en tidligere undersøgelse, som blev foretaget i 

begyndelsen af 2012.

I brugertilfredshedsundersøgelsen blev borgerne 

gennem 10 spørgsmål spurgt om deres tilfredshed 

med det tilbud, de modtager i Socialpsykiatrien i 

dag. Borgerne blev ligeledes bedt om at vurdere, 

hvorvidt støtten bidrager til, at de bliver bedre til 

at klare sig selv, og til at de får en bedre hverdag.

Udover tilfredsheden med den eksisterende indsats, 

er borgerne blevet bedt om at vurdere, hvilke 

områder de mener, det er væsentligt at udvikle 

i Socialpsykiatrien. Dette er foregået gennem tre 

åbne spørgsmål, hvor borgerne blandt andet har 

svaret på, hvad de synes Socialpsykiatrien skal blive 

bedre til i de kommende år.

Indsamlingen af bidrag blev kickstartet i forbindelse 

med Sindets Dag den 10. oktober 2014, hvor der 

blev afholdt et arrangement på hvert af de tre 

støttecentre i Frederikshavn Kommune. Her blev 

borgerne, som en del af arrangementet, bedt om at 

besvare ovenstående spørgsmål. De borgere, som 

ikke havde mulighed for at deltage, har siden haft 

mulighed for at besvare spørgsmålene i et udleveret 

spørgeskema.

Borgernes besvarelser indgår som en del af 

grundlaget for udvælgelsen af kommende 

indsatsområder i Socialpsykiatrien. Der vil i denne 

plan løbende blive henvist til borgernes bidrag, 

blandt andet gennem citater fra besvarelserne.

PROCESSEN BAG SOCIALPSYKIATRIPLANEN
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Som nævnt i indledningen, vil vi i Socialpsykiatrien i langt højere grad

se borgeren som en aktiv medspiller i indsatsen i de kommende år.

Dette gælder i det daglige arbejde, men også i udviklingen af

eksisterende og nye tilbud.

Derfor har det været helt centralt også 

at inddrage borgerne i forbindelse med 

udarbejdelsen af en ny Socialpsykiatriplan. 

Det har ligeledes været væsentligt, at 

borgernes bidrag i høj grad er styrende for 

udvælgelsen af kommende indsatsområder i 

Socialpsykiatrien. 



Når vores overordnede formål er at gøre borgerne 

så selvhjulpne som muligt, er det således ud fra en 

forventning om, at det vil føre til øget livskvalitet, 

når borgernes evne til at mestre eget liv øges. 

Det er ligeledes udgangspunktet, at alle borgere 

er motiverede for i størst muligt omfang at være 

uafhængige af andres hjælp.

I forlængelse af disse antagelser, bliver 

Socialpsykiatriens opgave at fremme den enkeltes 

muligheder for at opnå et selvstændigt og 

meningsfuldt liv. Det bliver samtidig et centralt 

udgangspunkt, at de borgere, der kan selv- skal 

selv.

Frederikshavn Kommunes værdier på handicap- og 

psykiatriområdet er defineret i Handicappolitikken. 

Værdierne er:

 y Selvbestemmelse og medansvar.

 y Respekt og ligeværdighed.

 y  Accept og anerkendelse af forskellighed. Og at se 

forskellighed som en ressource.

 y Helhed og tidlig indsats.

 y Hjælp til selvhjælp. 

I forlængelse af dette er det væsentligt, at 

indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers 

ressourcer og medvirker til at udvikle disse. Det 

skal være den enkelte borgers funktionsniveau 

og mestringsevne, der er afgørende, og ikke den 

psykiatriske diagnose i sig selv.

Det ovennævnte leder samlet set frem til den 

overordnede målsætning og vision, som er, at 

Socialpsykiatriens indsats skal medvirke til at gøre 

borgerne så selvhjulpne som muligt.

Som nævnt står Socialpsykiatrien overfor et paradigmeskifte

i den kommende tid. Paradigmeskiftet bygger på en række grundlæggende 

antagelser, som i det følgende vil blive præsenteret.

Overordnet tager vi udgangspunkt i en 

antagelse om, at der er en sammenhæng 

mellem en høj grad af selvhjulpenhed og en 

høj grad af livskvalitet.

VISION OG VÆRDIER
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Det er et centralt omdrejningspunkt for 

Frederikshavn Kommunes indsats på 

psykiatriområdet, at den leveres som hjælp 

til selvhjælp, og at den dermed hjælper 

borgeren til at blive uafhængig af andres 

hjælp i videst muligt omfang.



STATUS OG UDVIKLINGSTENDENSER PÅ OMRÅDET I FREDERIKSHAVN KOMMUNE
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Socialpsykiatrien varetager Frederikshavn Kommunes opgaver efter 

Serviceloven i forhold til voksne borgere med en sindslidelse og psykisk 

sårbare borgere. Organisatorisk er Socialpsykiatrien en del af Center for 

Handicap og Psykiatri, som er en del af Socialudvalgets budgetområde.

Socialpsykiatrien har døgntilbud, 

dagtilbud og tilbud til borgere i eget hjem. 

Socialpsykiatriens målgruppe er borgere med 

behov for støtte i hverdagen på grund af 

nedsat funktions- eller mestringsevne. 

Støtten kan være individuel støtte til den 

enkeltes evne til at mestre hverdagslivet, 

men den kan også bestå af at skabe rammer 

for, at borgeren kan udvikle sig og deltage i 

meningsfulde fællesskaber som beskæftigelse, 

uddannelse, netværk og foreningsliv.

Center for Handicap og Psykiatri

Afdelingen for 

Misbrugsbehandling og 

Socialt udsatte

SocialpsykiatrienHandicapafdelingen

Støttecenter 

Sæby

Støttecenter

Frederikshavn

Støttecenter 

Skagen
Mariested

Figur 1: Socialpsykiatrien Frederikshavn Kommune
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Mariested

Mariested er et specialiseret socialpsykiatrisk 

botilbud til 44 beboere med behov for omfattende 

socialpædagogisk støtte. Målgruppen er borgere, der 

har brug for omfattende hjælp i form af daglig støtte 

og struktur til at håndtere hverdagen. På Mariested 

er der personaledækning 24 timer i døgnet.

 

Mariested er beliggende i Sæby. I 2012 blev en større 

ombygning og modernisering afsluttet.

De Socialpsykiatriske Støttecentre

De Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 centre, 

som er beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby. 

Alle støttecentre har et aktivitets- og samværstilbud 

på støttecentrene og en bostøtte- og kontaktper-

sonsordning, hvor støtten fortrinsvis gives i 

borgerens hjem.

Aktivitets- og samværstilbuddene på støttecentrene 

er dagtilbud, hvor formålet er at hjælpe borgerne 

med at fastholde eller udvikle deres evner i forhold 

til de ønsker, de har til deres liv.

Kontaktpersonerne yder personlig støtte og kontakt 

til borgere, der bor i eget hjem. Kontaktpersonen 

kan yde støtte på mange forskellige måder 

og eksempelvis hjælpe og vejlede i forhold til 

personlige og sociale spørgsmål. Hovedopgaven er 

at tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt optræning 

og hjælp til udvikling og vedligeholdelse af 

færdigheder.  

Øvrige tilbud

Udover de tilbud, som er organisatorisk forankret 

i Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune, er 

der flere kommunale tilbud, som har tilknytning til 

området.

Fontænehuset er en selvejende institution, som 

modtager et årligt driftstilskud fra Frederikshavn 

Kommune. Fontænehuset er et rehabiliteringstilbud 

til voksne sindslidende, og formålet er at øge husets 

medlemmers muligheder for at opnå en ligeværdig 

tilværelse i samfundet ved at styrke selvværd, 

ansvarlighed og sociale færdigheder. 

Fontænehuset er et uvisiteret dagtilbud, hvor 

borgerne har mulighed for at deltage i en række 

aktiviteter i huset.

Til Frederikshavn Støttecenter er desuden tilknyttet 

et skoleprojekt for sindslidende- kaldet Lilleskolen 

for Voksne. Ligesom Fontænehuset er Lilleskolen 

en selvejende institution, som modtager støtte fra 

Frederikshavn Kommune. 
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Støttecenter Skagen

Støttecenter

Frederikshavn

Støttecenter Sæby

Mariested

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud

Socialpædagogisk støtte

Aktivitets- og samværstilbud

Socialpædagogisk støtte

Aktivitets- og samværstilbud

Socialpædagogisk støtte

Botilbud

Ydelser

SEL § 104

SEL § 85

SEL § 104

SEL § 85 

SEL § 104

SEL § 85

SEL § 85 & ABL § 105

Antal brugere Dec. 2014

32

39

66
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40

53
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Styringsformen medfører blandt andet, at der er en 

tydelig rollefordeling mellem den myndighed, som 

visiterer borgeren til en ydelse, og den udfører som 

leverer ydelsen.

Bestillerenhedens opgave er, gennem en konkret 

individuel visitation, at tildele den enkelte borger 

den støtte, ved¬kommende har behov for med 

udgangspunkt i det politisk fastlagte serviceniveau. 

Herefter er det Socialpsykiatriens op¬gave at udføre 

den konkrete serviceydelse sammen med borgeren. 

Indførelsen af BUM-modellen har medført, at der er 

udviklet formaliserede samarbejdsrelationer mel-

lem Center for Social- og Sundhedsmyndighed og 

Center for Handicap og Psykiatri. Formålet er dels 

at opnå en effektiv styring af psykiatriområdet, og 

dels at målrette, identificere og udvikle tilbud¬ og 

indsatser i tråd med borgernes behov.

Arbejdet på psykiatriområdet tager udgangspunkt i 

et ydelses- og kvalitetskatalog, hvor lovgrundlaget, 

ydelserne samt de politisk besluttede kvalitetsstan-

darder er beskrevet. Kvalitets- og ydelseskataloget er 

den fælles referenceramme, som borgere, bestillere, 

udførere og politikere kan tale og handle ud fra.

I 2010 indførte Frederikshavn Kommune en ny

økonomisk styringsmodel på dele af socialområdet i form af

dialogbaseret BUM (Bestiller, Udfører og Modtager). 

På psykiatriområdet er bestilleren Center 

for Social- og Sundheds¬myndighed, 

udføreren er Center for Handicap og Psykiatri 

(Socialpsykiatrien), og modtageren er 

borgeren. 

ORGANISERING I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

10



De kortere indlæggelser betyder, at den kommunale 

psykiatri skal varetage flere opgaver end tidligere. 

Ligeledes peger undersøgelser på, at de danske 

kommuner oplever en øget tilgang af borgere, som 

er sygemeldt som følge af eksempelvis stress eller 

depression.

Psykiatriområdet er karakteriseret ved, at der er en 

lang række forskellige aktører i både kommuner og 

regioner. Derfor er det nødvendigt med en høj grad 

af koordinering mellem de forskellige parter.

Denne koordinering sker blandt andet gennem 

sundhedsaftalerne, som indgås mellem Region 

Nordjylland og de nordjyske kommuner. 

Sundhedsaftalerne udarbejdes en gang i hver 

valgperiode i forhold til en række indsatsområder, 

hvoraf psykiatrien er i blandt. 

Formålet med sundhedsaftalen er at sikre 

koordinering og sammenhæng indsatsen indenfor 

sundheds-området med det formål at sikre 

sammenhængende patientforløb, der går på tværs 

af region og kommuner.

I Frederikshavn Kommune er der et formaliseret 

samarbejde med den regionale psykiatri. Blandt 

andet i forhold til borgere med en dobbeltdiagnose.

TENDENSER PÅ PSYKIATRIOMRÅDET 

1111

Ligesom det er tilfældet på sundhedsområdet, er udviklingen på 

psykiatriområdet præget af en opgave-glidning, der betyder,

at de kommunale opgaver er under forandring.

En undersøgelse fra Dansk Sundhedsinstitut 

viser, at antallet af borgere, som er i kontakt 

med den regionale psykiatri er steget med 40 

% fra 2000 til 2008. Andelen af patienter, som 

bliver indlagt, er i samme periode faldet med 

30 %, ligesom det samlede antal sengedage 

er faldet med 20 %.
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De væsentligste indsatsområder for udviklingen af 

indsatsen på Socialpsykiatriområdet i årene  

2015–2018 er:

1. Recovery og rehabilitering

2.  Borgeren i centrum/professionalisering af  

indsatsen

3. Velfærdsteknologi

4. Sundhed

5. Samskabelse

Indsatsområderne skal forstås som overskrifter, 

som hver især rummer flere forskellige temaer. Til-

sammen markerer indsatsområderne retningen for 

de kommende års udvikling af Socialpsykiatrien, 

hvor den overordnede målsætning og vision er, at 

Socialpsykiatriens indsats skal medvirke til at gøre 

borgerne så selvhjulpne som muligt.

Visionen om selvhjulpenhed er gældende for 

hele social- og sundhedsområdet, og borgernes 

bidrag til denne Socialpsykiatriplan viser tydeligt, 

at de grundlæggende antagelser, som visionen 

om selvhjulpenhed bygger på, er gældende for 

Socialpsykiatriens målgruppe.

I det følgende præsenteres de fem 

indsatsområder, som skal medvirke til at 

virkeliggøre visionen om selvhjulpenhed i 

Socialpsykiatrien i de kommende år.

INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN I FREDERIKSHAVN KOMMUNE 2015 – 2018
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Fra vores daglige interaktion med borgerne ved vi, at det største ønske for 

langt de fleste er at være i stand til at klare sig selv. Denne konklusion går 

igen i borgernes besvarelser på spørgsmålene til denne plan, hvor ønsket om 

at være i stand til at klare sig selv er gennemgående.

Adspurgt hvad der er det vigtigste i forhold 

til Socialpsykiatriens støtte, svarer borgerne 

blandt andet:

”At jeg får øvet mig i de sociale evner, som 

jeg mangler”

”At være sammen med psykisk syge i 

helbredelse eller skulle jeg skrive bedring”

”Hjælpen til at komme videre i livet”

”At det er med til at jeg får så ”normalt” et liv 

som muligt”

”At kunne klare de ting i hjemmet selv”



Recovery betyder at komme sig af en psykisk 

lidelse. Udgangspunktet er derfor, at mennesker 

kan komme sig, og at vi ikke betragter 

livssituationen som kronisk. Dermed bliver 

opfattelsen af en sindslidelse mere dynamisk, 

hvilket også betyder, at Socialpsykiatriens opgave i 

høj grad bliver at understøtte borgerne i at komme 

videre i livet. 

Udgangspunktet for Socialpsykiatriens indsats 

er, at det er muligt at komme videre i livet og at 

en psykisk lidelse er en midlertidig tilstand. Der 

skelnes mellem at komme sig helt og at komme sig 

socialt:

 y  At komme sig helt betyder at opleve sig symp-

tomfri og efterfølgende være i stand til at anskue 

sin egen funktionsnedsættelse som en afgrænset 

periode. 

 y  At komme sig socialt betyder, i forhold til Social-

psykiatriens målgruppe, at personen stadig har 

kliniske tegn på en psykisk lidelse, men at symp-

tomerne ikke forhindrer, at personen deltager i 

det sociale liv.

For Socialpsykiatriens målgruppe handler recovery 

for den enkelte borger om at opnå et psykisk, fysisk 

og socialt funktionsniveau, som gør det muligt at 

skabe en tilværelse på egne præmisser. Forskning

 viser, ifølge blandt andet Socialstyrelsen, at 60 % 

af alle, der rammes af en sindslidelse, kommer sig 

helt eller delvist . 

Der er udarbejdet en pædagogisk referenceramme 

for Socialpsykiatrien, hvor de grundlæggende 

tanker omkring recovery er beskrevet. Den 

pædagogiske referenceramme vil blive tilpasset og 

uddybet yderligere i den kommende periode.

Støtte til at komme videre i livet står også centralt 

for Socialpsykiatriens brugere, når de skal beskrive, 

hvad der er vigtigt i forhold til den støtte, de 

modtager. Adspurgt hvad der er det vigtigste 

ved Social-psykiatriens indsats, svarer en borger 

eksempelvis:

”Hjælpen til at komme videre i livet”

Recovery er tæt knyttet til begrebet rehabilitering. 

Rehabilitering skal, ifølge hvidbogen omkring 

rehabilitering , forstås som en målrettet og 

tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, 

pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, 

som har eller er i risiko for at få betydelige 

begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller 

sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt 

og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på 

borgerens hele livssituation, og beslutninger 

består af en koordineret, sammenhængende og 

videnbaseret indsats. 

2 Socialstyrelsen: Bladet Socialpsykiatri- Nr. 4 Tema: Socialpsykiatrien i bevægelse 2011
3  Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabiliteringsforum Danmark og 

MarselisborgCentret

Recovery er ikke et nyt begreb i Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune. 

Der er allerede kendskab til tilgangen, ligesom der er udarbejdet

en pædagogisk referenceramme, som beskriver,

hvordan vi vil arbejde med recovery. 

I de kommende år vil vi sætte yderligere fokus 

på den faglige tilgang, og recovery er derfor 

udvalgt som et indsatsområde i denne plan.

INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 1. RECOVERY OG REHABILITERING

14



Konkret betyder tilgangen, at Socialpsykiatriens 

bostøtte skal være målrettet og i udgangspunktet 

tidsbegrænset med fokus på at sikre, at borgerne på 

sigt kan klare sig selv i videst muligt omfang. Der 

skal dog også være mulighed for en længerevarende 

indsats.

Tilgangen betyder også, at der skal være 

en glidende overgang til arbejdsmarkedet. 

Socialpsykiatrien vil derfor i de kommende år 

arbejde for, at genetablering eller etablering 

af en position på arbejdsmarkedet for mange 

borgere bliver en naturlig del af et forløb i 

Socialpsykiatrien. 

Som en anden del af dette fokusområde, vil vi i 

Socialpsykiatrien have øget fokus på, at indsatsen 

rent faktisk virker for borgerne. Det er afgørende, 

at Socialpsykiatriens indsats skaber en positiv 

forandring for borgerne, og vi vil derfor i de 

kommende år i højere grad arbejde med effekten af 

indsatsen. 

Effektorienteringen bliver særligt væsentlig, når 

det overordnede formål med arbejdet bliver at gøre 

borgerne så selvhjulpne som muligt. Når målet er 

at gøre borgerne selvhjulpne, bliver et af midlerne, 

at vi løbende følger op på de fremskridt borgeren 

gør og måler på progressionen.

Arbejdet med effekt af indsatsen tager således 

udgangspunkt i visionen om, at Frederikshavn 

Kommunes indsats skal medvirke til at gøre 

borgerne så selvhjulpne som muligt. Med denne 

vision som pejlemærke, vil vi i Socialpsykiatrien 

løbende have fokus på, at indsatsen rent faktisk 

hjælper til, at borgerne bliver mere selvhjulpne.

Derfor vil vi i de kommende år: 

 y Arbejde kontinuerligt med den faglige tilgang.

 y  Fastholde fokus på, at Socialpsykiatriens arbej-

de skal være orienteret mod at hjælpe borgerne 

videre og at gøre dem så selvhjulpne som muligt.

 y  Arbejde med kontinuerligt fokus på effekten for 

borgeren af indsatsen.

 y  Udarbejde handleplaner for implementering af 

visionen om selvhjulpenhed.
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I sammenhæng tegner begreberne recovery 

og rehabilitering et tydeligt billede af den 

retning, der skal være det overordnede fokus 

i Socialpsykiatrien i de kommende år. Det 

handler om at gøre borgerne så selvhjulpne 

som muligt, og i forlængelse heraf bliver 

Socialpsykiatriens opgave at støtte og 

motivere borgerne til at opnå dette mål.



Besvarelserne fra brugerne tyder dog på, at 

dette ikke er så udpræget i Socialpsykiatrien i 

Frederikshavn Kommune. Adspurgt hvad der er 

vigtigt i forhold til den nuværende støtte fra 

Socialpsykiatrien, svarer en borger:

”At jeg bliver lyttet på og taget alvorligt. Og ikke er 

en ”paragraf”

I de kommende år vil vi i endnu højere grad sætte 

borgeren i centrum, og se konkret på, hvad den 

enkelte borger har behov for. Udgangspunktet 

for indsatsen skal være den enkelte borgers 

funktionsniveau og mestringsevne. Opgaven for 

Socialpsykiatrien er at tage udgangspunkt i den 

enkelte borgers ressourcer og at medvirke til at 

udvikle disse.

At tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer i 

forbindelse med hjælp og støtte er ikke noget nyt 

fænomen. Det er beskrevet af Søren Kierkegaard 

allerede i det 19. århundrede:

Dette stemmer overens med den overordnede 

vision for området, hvor formålet med indsatsen 

er at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. En 

aktiv inddragelse af borgeren er ligeledes en del af 

fundamentet i rehabilitering, hvor udgangspunktet 

er en samarbejdsproces med borgerens motivation, 

ønsker og behov er i centrum.

Fokus på at sætte borgerens oplevelse i centrum 

bliver startet med denne Socialpsykiatriplan, 

hvor de borgere, som modtager støtte fra 

Socialpsykiatrien, er blevet spurgt om deres 

oplevelse af indsatsen. Generelt viser besvarelserne, 

at borgerne er meget tilfredse med den støtte, 

de modtager. I brugertil-fredshedsundersøgelsen 

svarer cirka 73 % af borgerne, at de i høj grad er 

tilfredse med den støtte, de modtager. En borger 

udtaler:

”Trods en aldersforskel på 16 år, har vi et 

formidabelt samarbejde”

Enkelte af de adspurgte borgere giver dog 

også udtryk for et ønske om at blive involveret 

yderligere. Adspurgt hvad Socialpsykiatrien kan gøre 

bedre, svarer en borger:

”At inddrage brugerne i de beslutninger, som 

vedrører dem”

En anden borger svarer på samme spørgsmål:

”Blive bedre til at udnytte de ressourcer, som 

borgeren har”

Traditionelt har danske kommuner generelt haft stor fokus på de ydelser,

vi leverer til borgerne. Det har i høj grad handlet om at tage

udgangspunkt i at levere en defineret serviceydelse i et bestemt

antal timer om ugen eller måneden.

INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 2. BORGEREN I CENTRUM/ PROFESSIONALISERING AF INDSATSEN
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Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et 

menneske hen til et bestemt sted, må man 

først og fremmest passe på at finde ham 

der hvor han er, og begynde der. Dette er 

hemmeligheden i al hjælpekunst.

Søren Kierkegaard



Borgerens oplevelse i centrum handler om at vende 

tingene rundt og sætte borgeren i centrum ved at 

se på ydelser og aktiviteter med borgerens øjne. 

Det kan blandt andet ske ved at inddrage borgere 

i arbejdsgrupper, der skal udvikle de eksisterende 

tilbud i Socialpsykiatrien. Der er allerede eksempler 

på projekter, hvor borgerne indgår i arbejdsgrupper 

på lige fod med medarbejdere og ledere, og vi vil 

arbejde for at denne praksis bliver mere udbredt i 

de kommende år.

I de kommende år vil Socialpsykiatrien arbejde for 

at vende tankegangen i forhold til involvering af 

borgerne i udviklingsaktiviteter: Hvor der tidligere 

har skullet være gode argumenter for at inddrage 

borgeren i projekter, skal det fremadrettet være 

tilgangen, at der skal være gode argumenter for 

ikke at inddrage borgerne.

Foruden at fokusere på borgerens oplevelse, 

bliver professionalisering af indsatsen et centralt 

fokusområde på psykiatriområdet i Frederikshavn 

Kommune i de kommende år. Professionalisering 

af indsatsen vil bestå af en række forskellige 

indsatser, der involverer både borgere, ledere og 

medarbejdere i Socialpsykiatrien.

Professionalisering af indsatsen skal forstås som 

en beskrivelse af, at medarbejdernes faglighed 

suppleres med en forståelse for de rammer, 

indsatsen leveres indenfor. Derfor iværksætter 

Socialpsykiatrien i 2015 blandt andet en 

opkvalificering af samtlige medarbejdere.
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Derfor vil vi i de kommende år:

 y  Se borgerne som en aktiv medspiller i det 

 daglige arbejde og i udviklingen af nye 

 initiativer og tilbud.

 y  Arbejde på, at Socialpsykiatriens indsats 

tager udgangspunkt i den enkelte borgers 

funktions niveau og mestringsevne.

 y  Sætte ind med kompetenceudvikling af 

samtlige medarbejdere i Socialpsykiatrien.



Velfærdsteknologi er i de senere år kommet højt 

på den nationale dagsorden i Danmark. Det er 

blevet et tema ud fra en forventning om, at det kan 

medvirke til at skabe bedre kvalitet for borgerne, 

samtidig med at der sikres større effektivitet i 

udførelsen af den offentlige service og bedre 

arbejdsvilkår for medarbejderne.

Som en del af vores fokus på velfærdsteknologi vil 

alle ledere i Socialpsykiatrien i 2015 gennemføre et 

modul på diplomuddannelsen i ledelse med særligt 

fokus på implementering af velfærdsteknologi. 

Ligeledes gennemføres i løbet af 2015 et projekt 

omkring brug af loftlifte, hvor blandt andet 

forflytningsvejledere sendes på videreuddannelse.

Som et konkret eksempel på en teknologibaseret 

løsning deltager Socialpsykiatrien sammen med 

8 andre nordjyske kommuner i et projekt om 

afprøvning af online bostøtte. 

Projektet startes op den 1. januar 2015 og forventes 

afsluttet 1. juni 2016. Det overordnede formål 

med projektet er at afprøve anvendelsen af 

velfærdsteknologi indenfor det socialpsykiatriske 

område, så der skabes viden om effekten for såvel 

borgere som for medarbejdere og organisationen.

Projektet forventes at belyse mulighederne for 

at kunne levere ydelser på en ny måde samtidigt 

med at organisationen forventes at opnå bedre 

udnyttelse af tidsforbrug og økonomi gennem 

blandt andet mindre kørsel.

Velfærdsteknologi er teknologiske løsninger, som kan være en hjælp for 

borger og/eller medarbejder, og som kan medvirke til at understøtte 

leveringen af velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er udvalgt som et 

indsatsområde i Frederikshavn Kommunes Handicappolitik, og vil også være 

et centralt fokusområde i Socialpsykiatrien i de kommende år.

INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 3. VELFÆRDSTEKNOLOGI
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Vi vil i de kommende år: 

 y  Have fokus på at oprette projekter, hvor vi 

afprøver forskellige former for velfærds-

teknologi.

 y  Arbejde for at styrke kendskabet til 

 velfærdsteknologi blandt ledere og med-

arbejdere i Social-psykiatrien.

 y  Uddanne alle ledere i Socialpsykiatrien i 

implementering af velfærdsteknologiske 

løsninger.

I Socialpsykiatrien ser vi, at 

velfærdsteknologiske løsninger kan bruges 

som en måde at øge selvbe-stemmelse, 

livskvalitet og aktiv deltagelse i samfundslivet 

på for borgerne. I forlængelse af det 

overordnede fokus på at gøre borgerne så 

selvhjulpne som muligt, er det derfor oplagt, 

at vi i de kommende år vil have yderligere 

fokus på velfærdsteknologi.
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Sundhed er særligt væsentligt indenfor 

Socialpsykiatrien i forhold til begrebet ulighed 

i sundhed, som også er et af temaerne i 

Frederikshavn Kommunes sundhedspolitik. Ulighed 

i sundhed dækker over det faktum, at der – også 

i Frederikshavn Kommune – er en ulige og skæv 

fordeling i samfundet for så vidt angår sygdom og 

sundhedsrisici. 

Ser man isoleret på de mest udsatte grupper, 

viser undersøgelser fra Socialstyrelsen og 

Sundhedsstyrelsen, at socialt udsatte borgere er 

en gruppe, der også har store sundhedsmæssige 

udfordringer, og hvis middellevetid er 22 år kortere 

end resten af befolkningen. 

I Frederikshavn Kommune viser kommunens 

Sundhedsprofil fra 2012, at der i Frederikshavn 

Kommune er en social ulighed i sundhed på alle de 

parametre, der måles på. Ulighed i sundhed er også 

på nationalt plan et tema. Regeringen har opstillet 

7 nationale mål for danskernes sundhed, og her er 

mindskelse af uligheden i sundhed er udvalgt som 

en af de nationale målsætninger.

I Frederikshavn Kommune kommer sundhed 

blandt andet på dagsordenen gennem et 

formaliseret arbejde med Sundhedsstyrelsens 

forebyggelsespakker i alle centre. Her 

vil Socialpsykiatrien i løbet af denne 

Socialpsykiatriplans løbetid arbejde med samtlige 

forebyggelsespakker. I 2015 sættes fokus på 

forebyggelsespakkerne vedrørende rygning, alkohol 

og stoffer.

INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 4. SUNDHED

I Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik er det beskrevet, at vi i 

Frederikshavn Kommune arbejder ud fra en bred forståelse af sundhed. Den 

brede forståelse betyder, at vi ser sundhed som andet og mere end fravær af 

sygdom. Sundhed er at have det godt fysisk, psykisk og socialt.

Sundhed er dermed også et vigtigt element 

i hverdagsrehabilitering af borgere med 

en sindslidelse, og er derfor valgt som et 

indsatsområde i denne udviklingsplan. 

Sundhed er valgt som indsatsområde ud 

fra en forventning om, at en øget sundhed 

vil skabe større livslyst, et mere aktivt 

hverdagsliv og i sidste ende større tilfredshed 

blandt borgerne. I forhold til at blive 

selvhjulpen og i stand til at klare sig selv, 

skal sundhed også ses som en ressource, 

som giver mulighed for at mestre de daglige 

udfordringer og belastninger.
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Derudover er der et tilbud om idræt for 

sindslidende, kaldet Mob Din Krop. Hertil er der 

knyttet en idrætskoordinator, og der tilbydes en 

række forskellige idrætsaktiviteter, blandt andet 

svømning, fod-bold, bueskydning og badminton. 

Borgerne har indflydelse på programmet, og 

aktiviteterne ændres løbende i forhold til aktuelle 

ønsker. Borgerne er endvidere selv instruktører på 

mange af aktiviteterne.

Arbejdet på sundhedsområdet i Frederikshavn 

Kommune tager udgangspunkt i de fem 

rammesætnin-ger, som er formuleret i 

Sundhedspolitikken: Ulighed i sundhed, 

den kompetente borger, sundheds-fremme, 

forebyggelse og fra vugge til grav.

I Socialpsykiatrien vil arbejdet med sundhed i 

mange tilfælde tage udgangspunkt i KRAMM-

faktorerne: Kost, rygning, alkohol, motion og 

mental sundhed. Foruden et øget fokus på fysisk 

aktivitet, handler sundhed derfor også om blandt 

andet kost. Adspurgt hvad Socialpsykiatrien kan 

blive bedre til i de kommende år, lyder et af 

svarene:

 ”Maden skal være sundere. Der kunne være 

økologiske madvarer, som jo er sundere” 

Arbejdet med sundhed har mange facetter, og 

arbejdet med at øge sundheden i Socialpsykiatrien 

tager ikke udgangspunkt i en enkelt metode. Vi 

vil i de kommende år arbejde bredt med sundhed 

med ud-gangspunkt i Frederikshavn Kommunes 

Sundhedspolitik og de ideer og projekter, som er 

beskrevet i det ovenstående.

På flere områder er der allerede iværksat 

sundhedsprojekter i Socialpsykiatrien:

På Mariested gennemføres et 3-årigt 

pilotprojekt med titlen Frisk i naturen. 

Projektet forsøger med en innovativ tilgang 

at finde nye veje til recovery for beboerne 

på Mariested. Projektet er det første af sin 

art i Danmark, og bygger blandt andet på, at 

man i flere andre lande i flere år har høstet 

positive resultater af at anvende natur- og 

fritidsoplevelser som en del af både social- 

og behandlingspsykiatri.

Konkret vil vi de kommende år:

 y  Have fokus på sundhed som en ressource, 

der giver mulighed for at mestre hverdagen 

for bor-gerne i Socialpsykiatrien.

 y  Arbejde på at implementere relevante an-

befalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyg-

gelsespakker.

 y  Arbejde målrettet på at mindske den sociale 

ulighed i sundhed.
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INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 5. SAMSKABELSE

Samskabelse handler om at tænke den offentlige velfærd på en ny måde. 

Begrebet skal i denne sammenhæng forstås som en proces, hvor forskellige 

aktører udvikler velfærd og indsatser sammen. 

Fokus på samskabelse tager udgangspunkt i, 

at forskellige aktører har forskellige tilgange, 

kompetencer og organiseringer. Vi forventer, at 

vi med inddragelse af civilsamfundet vil kunne 

udvikle indsatsen gennem kombinationen af de 

forskellige ressourcer.

Samskabelse er centralt i Socialpsykiatrien, 

for selvom recovery er en personlig proces, så 

udfoldes denne proces i et socialt rum. Forskning 

på området viser, at det langt overvejende er de 

borgere, der har et socialt netværk uden for det 

psykiatriske system, som formår at arbejde sig ud af 

sindslidelsen. 

Blandt de vigtigste faktorer i forhold til omgivelsernes 

påvirkning på recovery er adgang til sociale 

fællesskaber. Omvendt er ensomhed og isolation 

de faktorer, som har størst negativ indflydelse på 

borgerens muligheder for at komme sig.

At hjælpe og understøtte borgerne i opbygning af 

relationer, er derfor en af de væsentligste opgaver 

i Socialpsykiatrien. Som professionelle er det 

ikke Socialpsykiatriens opgave at være borgernes 

netværk. Til gengæld er det en væsentlig opgave for 

Socialpsykiatrien at understøtte, at borgerne kan 

opbygge eller vedligeholde et socialt netværk.

For Socialpsykiatrien handler indsatsområdet om 

at indgå i nye relationer med civilsamfundet. 

Civilsamfundet skal i denne sammenhæng 

forstås bredt, idet der kan være tale om familie, 

pårørende, venner, frivillige mv. 

I Frederikshavn Kommune findes en lang 

række frivillige foreninger og klubber, hvor 

medlemmerne brænder for at bidrage med 

støtte og socialt samvær for kommunens 

borgere. Det er et fokusområde, at 

Socialpsykiatrien i de kommende år inddrager 

de frivillige i arbejdet, og er opsøgende i 

forhold til at indgå i et samarbejde med de 

frivillige foreninger. Vi vil i arbejdet med 

at inddrage frivillige tage udgangspunkt i 

Frederikshavn Kommunes politik for frivilligt 

socialt arbejde.



Et andet element i inddragelse af civilsamfundet, er 

pårørende til borgere i Socialpsykiatrien. I Social-

psykiatrien prioriterer vi det gode samarbejde 

med pårørende højt, og vi opfatter pårørende 

til de borgere, som benytter kommunens tilbud, 

som værdifulde samarbejdspartnere, der blandt 

andet kan bidrage med vigtig viden om borgerens 

livssituation.

For at sikre de bedst mulige betingelser 

for samarbejdet med pårørende, er der 

udarbejdet et dokument med titlen ”Rammer 

for pårørendesamarbejde på handicap- og 

psykiatriområdet”. Dokumentet beskriver de 

juridiske og værdimæssige rammer for samarbejde 

med pårørende.

 

Som med de øvrige indsatsområder er det 

væsentligt, at inddragelse af pårørende sker 

med borgeren i centrum af eget liv. Det betyder 

at inddragelse og samarbejde med pårørende 

altid sker med udgangspunkt i borgerens ønske 

og samtykke og underlagt den enkeltes ret til 

selvbestemmelse.

 Vi vil i de kommende år:

 y  Være opsøgende i forhold til inddragelse af 

frivillige foreninger i opgaveløsningen.

 y  Arbejde med udgangspunkt i Frederiks-

havn Kommunes Politik for frivilligt socialt 

arbejde.

 y  Prioritere det gode samarbejde med 

 pårørende højt.





Frederikshavn Kommune
Center for Handicap og Psykiatri
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefon 9845 9025
www.frederikshavn.dk
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Endelig godkendelse af ´Politik for frivilligt socialt
arbejde´

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har besluttet, at Frederikshavn Kommune skal have en politik
for frivilligt socialt arbejde. I denne er der lagt op til en højere aktivering af
borgernes deltagelse og deres ressourcer i forhold til at bidrage til fremtidens
velfærdssamfund i samarbejde med kommunen og dens ansatte.

Politikken har været i høring i alle råd, fagudvalg, MED-udvalg, Sundhedspanelet
og offentlig høring i de frivillige organisationer. På baggrund af de indkomne
høringssvar er politikken revideret og sendes til endelig godkendelse i
Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Byrådet med henblik på implementering
primo 2015.

Høringssvarene er tilknyttet som bilag.

For at gøre politikken mere handlingsorienteret har Sundhed og Plejes
administration tilføjet afsnittet ’Fra politik til praksis’. Afsnittet er bl.a. et oplæg til, at
frivillige, kommune og politikere i samarbejde udvikler de konkrete rammer for
fremtidens frivillige sociale arbejde på statusmøder i 2015.

HovedMED udtrykte i deres høringssvar den 1. oktober 2014 ønske om, at alle
centre, hvor samarbejde med de frivillige er en mulighed, udarbejder retningslinjer
for samarbejdet. Dette er skrevet ind i politikken.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget
anbefaler byrådet at godkende ’Politik for frivilligt socialt arbejde’.

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. december 2014
Indstillingen godkendt, idet Sundhedsudvalget forventer, at forvaltningen
undersøger omkring forsikringsforhold – herunder ved Ældresagen og ved Røde
Kors.

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Helle Madsen, Pia Karlsen.

Bilag
Politik for frivilligt socialt arbejde endeligt bilag (dok.nr.205966/14)
Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret 5.pdf (dok.nr.208102/14)

 Åben sag
 Sagsnr: 13/19518
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: stet
 Besl. komp: BR
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Forsikring af frivillige –  ulykkes- og ansvarsforsikring 

 

Skanderborg, Høje -Taastrup samt Holbæk Kommuner har 

rettet henvendelse ti l  Statsforvaltningen, som i medfør af 

kommunestyrelseslovens § 47 fører ti lsynet med kommu-

nerne. 

 

Kommunerne anmoder Statsforvaltningen om en vejlede n-

de udtalelse om, hvorv idt kommuner inden for kommuna l-

fu ldmagtens rammer kan tegne kollektiv  u lykkes-  og an-

svarsforsikringer for personer, der yder en friv i l l ig indsats 

for kommunen. 

 

Resumé 

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at  det ikke er lov l igt 

for kommuner at tegne u lykkes-  og ansvarsforsikringer for  

personer, der leverer en friv i l l ig indsats i  kommunen.  

 

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en   

nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.  

 

Sagens baggrund 

Skanderborg, Høje -Taastrup og Holbæk Kommuner har, 

uafhængigt af h inanden, henvendt sig ti l  

Statsforvaltningen. De anmoder Statsforvaltningen om at 

udtale sig om kommuners mulighed for at forsikre  

friv i l l ige. Mere specifikt spørges der ti l , om det er inden 

for kommunalfu ldmagtens grænser at tegne kollektiv 

u lykkes-  og ansvarsforsikring for dem, der yder en friv i l l ig 

indsats ti l  gavn for borgere i  kommunen.  

 

Om den friv i l l ige indsats, der ydes i Høje -Taastrup 

Kommune, oplyser  kommunen, at den ydes a f såvel 

enkeltpersoner som foreninger. Det er kommunens 

udgangspunkt, at de friv il l ige ikke er omfattet af hverken 

kommunens eller foreningens arbejdsskade -  el ler 

erhvervsansvarsforsikring, hvorfor de bør være omfattet af 

deres egen ulykkes-  og ansvarsforsikring –  i  de ti l fælde,  

at de friv i l l ige har en sådan forsikring.  
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Det er Høje-Taastrup Kommunes opfa ttelse, at der består 

en kommunal interesse og et lov l igt formål i  at sikre, at  

forsikringsspørgsmål ikke står h indrende i vejen for 

rekruttering af friv i l l ige.  

 

Høje-Taastrup Kommune oplyser blandt andet:  

”Kommunerne har en hel legitim interesse i  at  involvere 

frivi l l igt  arbejde og frivi l l ig indsats i  den kommunale 

indsats, både for så vidt angår fri t ids -  og kultu rlivet i 

kommunen, men også for  så vidt angår sociale og 

humanitære indsatser, som kan komme kommunens 

svage borgere ti l  gavn. 

 

Med den øgede opmærksomhed omkring det fri vi l l ige 

arbejde, er der  også opstået en øget forståe lse for  det 

frivi l l ige arbejdes egenart. Området har stor mul ighed 

for at a fh jælpe og forebygge sociale problemsti l linger, 

som et godt supplement t il  den offentl ige indsats.  

 

For eksempel forventes andelen af borgere med demens 

at st ige fremover, b l .a .  fordi  vi  b l iver stadig fl ere ældre. 

Høje -Taastrup Kommune er meget optaget af at arbejde 

målrettet i  forhold t il  at  styrke den t idl ige oplysende 

indsats og i  videreudvikl ingen af t i lbud t il  demensramte 

og deres pårørende. Der eksisterer mange t i lbud for 

demente, og det er i høj grad i et stærkt samarbejde 

mellem kommunen og de fri vi l l ige, at akt i vi teterne kan 

drives.  

 

I fø lge Servicelovens §  18 skal  kommunen samarbejde 

med frivi l l ige sociale organisationer og foreninger, og 

kommunen kan yde økonomisk støtte t i l det fri vi l l ige 

arbejde. Sigtet med støtten er at styrke den fri vi l l ige 

indsats, der foregår i  de fri vi l l ige sociale organisationer 

og foreninger, men der er også mulighed for at  støtte 

borgerin it iat iver af en mindre formel karakter f.eks. 

forskel l ige former for græsrodsorganiseringer, som 

opstår i  forhold t il  et  afgrænset social t  projekt, hvor den 

frivi l l ige arbejdskraft  er den afgørende indsats.  

 

Også efter Servicelovens §  79 har Kommunen mulighed 

for  at i værksætte e l ler give t i lskud t il  generel le  t i lbud 

med aktiverende og forebyggende sigte. Som eksempler 

på generel le  akt iverende og forebyggende t i lbud kan 

nævnes aktivi teter i  form af besøgsordninger, 

klubarbejde, undervisning , foredrag, studiekredsarbejde 

og ældreidræt. 

 

De overordnede målsætninger med den frivi l l ige sociale 

indsats er at imødekomme udsatte borgeres sociale 

behov via  et øget samarbejde med borgernes netværk, 
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pensionist -  og handicapforeninger e l ler andre fri vi l l ige 

organiseringer, og at inddrage borgerne i  løsningen af 

sociale problemer, sådan at den sociale indsats b l iver et 

bredt samfundsmæssigt ansvar , der i kke alene påhvi ler 

det offentl ige e l ler den enkelte. 

 

Når fri vi l l ige udfører opgaver for fri vi l l ige soc iale 

foreninger og organisationer, vi l  man normalt ikke være 

omfattet af foreningens el ler organisationens 

arbejdsskade- e l ler erhvervsansvarsforsikring. Hvis de 

frivi l l ige heller ikke er forsikrede gennem kommunen 

mens de udfører den frivi l l ige indsats, e r der mange, 

som slet ikke vi l  være fri vi l l ige, hvis deres egne 

forsikringsforhold skal  være afgørende for, om der kan 

ydes erstatning.”  

 

Skanderborg Kommune oplyser, at det h idti l  har været 

kommunens praksis, at en forsikring af friv i l l ige v i l  stride 

imod de kommunalretl ige grundsætninger. Nu ønsker 

kommunen imidlertid Statsforvaltningens vurdering af 

lov l igheden af at tegne u lykkes-  og ansvarsforsikringer for  

dem, der yder en friv i l l ig indsats i  kommunen.  

 

I  en e-mail ti l  Økonomi-  og Indenrigsministeriet  har 

Holbæk Kommune forespurgt om muligheden for at tegne 

u lykkesforsikring for friv i l l ige  i  de ti l fælde, hvor 

Arbejdsskadeforsikringen ikke dækker,  for  derved at 

undgå at de friv i l l ige risikerer et tab ved at yde en friv i l l ig 

indsats.  

 

I  svaret ti l  Holbæk Kommune oplyser ministeriet blandt 

andet:  

”Kommunen ønsker, at en ulykkesforsikring skal  dække 

de t i l fælde, hvor arbejdsskade forsikringen ikke dækker,  

så de fri vi l l ige ikke l ider et tab ved at gøre en fri vi l l ig 

indsats for Holbæk Kommune. Kommunen ønsker  på den 

baggrund oplyst, om det vi l  være lovl igt for kommunen 

at tegne en ulykkesforsikring efter  

kommunalfu ldmagtsreglerne, idet kommunen herved 

henviser t i l  ministeriets udtale lse af 11. august 2011 

om ulykkesforsikringer,  

 

Ministeren har bedt kommunalju ridisk kontor om at 

besvare henvendelsen. 

 

Kontoret kan i  den anledning oplyse, at m inisteriet i den 

ovenfor nævnte udtale lse tog st i ll ing t il , at  der ikke var  

h jemmel i  den skrevne lovgivning –  dagti lbudsloven og 

folkeskole lovgivningen –  t il , at  en kommune kan tegne en 

ulykkesforsikring for børn og unge i  dagti lbud og 

folkeskole. M inisteriet måtte endvidere lægge t i l  grund, 

at der heller ikke var h jemmel i 
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kommunalfu ldmagtsreglerne t i l at  tegne en sådan 

ulykkesforsikring. Det skyldes, at en u lykkesforsi kri ng 

indebærer, at en skadel idt kompenseres økonomisk for 

en skade, uanset om kommunen er ertstaningsansvarl ig, 

og at en sådan økonomisk begunstigelse ikke er lovl ig i  

medfør af kommunalfu ldmagtsreglerne.”  

 

I  forlængelse af at ministeriet henviste Holbæk Kommune 

ti l  at rette henvendelse ti l  Statsforvaltningen, har Holbæk 

Kommune anmodet Statsforvaltningen om at udtale sig 

om spørgsmålet.  

 

Statsforvaltningens udtalelse  

Statsforvaltningen fører ti lsyn med, at kommunerne ove r-

holder den lovgivning, der særligt gælder for offentl ige  

myndigheder, j f. kommunestyrelseslovens § 48, stk. 1.  

 

Statsforvaltningen kan i medfør af 

kommunestyrelseslovens § 50 udtale sig om kommunale 

disposi tioner el ler undladelser.  

 

Sagen giver anledning ti l , at Statsforvaltningen tager 

sti l l ing ti l , om kommuner lovl igt kan tegne ulykkes -  og 

ansvarsforsikring for friv i l l ige, hv is indsats ikke er 

omfattet  af kommunens sikringspligt.  

 

I  vejledningen ti l  serv iceloven (vejledning nummer 12 af 

15. februar 2011) pkt. 198 er det beskrevet, hvad det  i  

serv icelovens forstand indebærer, at en indsats er  

friv i l l ig. 

 

”At en indsats er frivi l l ig betyder:  

 

–  Indsatsen udføres uden fysisk, ret l ig e ller økonomisk 

tvang. En person må ikke kunne trues med 

økonomiske e ller sociale sanktioner, hvis 

vedkommende ikke længere ønsker at udføre 

opgaven. 

–  Indsatsen er ikke - lønnet. Der kan dog ydes 

godtgørelse for omkostninger, for eksempel i 

forb indelse med transport samt symbolske 

betalinger. 

–  Indsatsen udføres over for andre end famil ie og 

slægt. Eksempelvis hører almindel igt 

husholdningsarbejde og omsorg over for  

famil iemedlemmer ikke ind under defin i t ionen af 

frivi l l igt  arbejde. 

–  Indsatsen skal  være t i l  gavn for  andre end én selv og 

ens famil ie , dvs. at det er  den værdi , arbejdet har 

over for andre, der gør det t il  frivi l l igt  arbejde. Det 

betyder også, at det afgrænses fra ren deltagelse i 

en selvhjælpsgruppe. 
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–  Indsatsen er a f formel karakter , dvs. at der skal  være 

tale om en vis grad af organiseret, st ruktu reret e l ler 

a ftal t  frivi l l igt  arbejde, som er forskel l ig fra 

almindel ig h jælpsomhed af spontan og u formel 

karakter , som f.eks. at slå græs for naboen el ler 

handle ind for den ældre mand i  opgangen.”  

 

Kommunerne ønsker at ti lbyde deres friv i l l ige såvel 

u lykkes-  som ansvarsforsikringer.  

 

Ulykkesforsikringer er kendetegnet ved, at  de dækker den 

friv i l l iges ti lskadekomst. Det indebærer, at en skadelidt 

kompenseres for en indtrådt skade, uanset om 

kommunens kan gøres erstatningsansvarl ig.  

 

Ansvarsforsikringer er kendetegnet ved, at dække i de 

ti l fælde, hvor en person forvolder skade på andre.  

 

Serv iceloven 

Kommunerne er efter serv icelovens § 18 

(lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014),  

forpligtet ti l  at samarbejde med fr iv i l lige sociale 

institutioner og foreninger. Det følger således af § 18, 

stk. 1-3: 

 

”§  18 . Kommunalbestyrelsen skal  samarbejde med 

 frivi l l ige sociale organisationer og foreninger.  

 

Stk.2. Kommunalbestyrelsen skal  årl igt  afsætte et beløb 

t i l  støtte af fri vi l l igt  social t  arbejde.  

 

Stk.3. Rammerne for samarbejdet fast lægges af den 

enkelte kommunalbestyrelse.”  

 

Bestemmelsen om kommuners pligt ti l  at samarbejde med 

friv i l l ige sociale organisationer og foreninger er i  det v æ-

sentl ige en v idereførelse af § 112, stk. 2,  i  tidl igere gæ l-

dende lov om social service nr. 454 af 10. juni 1997, i fø l-

ge hvilken bestemmelse kommune og amtskommunen 

samarbejder med friv i l l ige sociale organisationer og fo r-

eninger. Af lovbemærkningerne (lovforslag L 229, 

1996/97) ti l  bestemmelsen fremgår blandt andet, at he n-

sigten er at styrke samspil l et mellem (amtskommunen og) 

kommunen på den ene side og det friv i l l ige sociale arbe j-

de på den anden side.  Det er anført i  bemærkningerne, at 

en forbedring af samarbejdet v i l  gavne borgere, der har 

brug for h jælp, og at det v i l  styrke det forebyggende a r-

bejde. Det er endvidere anført,  at der ikke i bestemmelsen 

l igger noget krav om, hvornår og i hv i lket omfang der skal  

samarbejdes, og at der ikke l igger en begrænsning i 

kommunens ansvar for opgavevaretagelsen, men alene en 

generel forpligtelse ti l  at fremme et samarbejde.  
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Kommunen fastlægger således selv  rammerne for sama r-

bejdet med friv i l l ige, og lov om social serv ice ses ikke at 

indeholde en h jemmel ti l  at tegne ulykkes-  og ansvarsfor-

sikringer for kommunens friv i l l ige.  

 

Kommunalfu ldmagt 

Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune lov l igt kan tegne 

kollektiv  u lykkes-  og ansvarsforsikring for  friv i l l ige ses i k-

ke at være reguleret i  den skrevne lovgivning. Spørgsmå-

let skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretl ige 

grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – 

kommunalfu ldmagtsreglerne.  

 

Efter disse kommunalretl ige grundsætninger kan en ko m-

mune som udgangspunkt kun gennemføre foranstaltni n-

ger, der kommer en bredere kreds af kommunens borgere 

ti l  gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune 

ikke uden lovh jemmel kan gennemføre foranstaltninger, 

der udelukkende eller i det væsentl igste er motiveret i  v a-

retagelse af indiv iduelle interesser hos enkeltpersoner.  

 

Derfor kan en kommune ikke uden lovhjemmel understøtte  

enkelte borgere el ler enkelte grupper af borgere økono-

misk hverken ved direkte indkomstoverførsler el ler ind i-

rekte ved, at en kommune overtager omkostninger, som 

gruppen og kommunens øvrige borgere sædvanligv is selv 

bærer, jf. herom Karsten Revsbech, Kommunernes Opg a-

ver, 2. udgave 2010, side 70.  Indenrigs-  og Sundhedsmi-

nisteriet anfører i  en udtalelse  af 11. august 2011 (sags-

nummer 1007705) om kommuners adgang ti l  at tegne 

u lykkesforsikringer for  børn og unge i dagti lbud og folk e-

skoler, at det efter kommunalretl ige grundsætninger a n-

tages, at en kommune ikke uden lovhjemmel kan ti ldele 

ydelser ti l  enkeltpersoner el ler grupper af enkeltpersoner, 

der er afgrænset efter økonomiske eller andre sociale kr i-

terier.  

 

Baggrunden herfor er, at kommunen må opfattes som et 

fællesskab af borgere, og dens formål, a t varetage disse 

borgeres fælles interesser. Der er ingen fælles el ler ko m-

munal interesse i at yde økonomisk støtte  ti l  enkeltpers o-

ner alene med henblik på at spare dem for udgifter. Der 

henvises i den forbindelse l igeledes ti l  Karsten Revsbech, 

Kommunernes opgaver, 2. udgave 2010, side 70, hvor der  

endvidere redegøres for, at  det ikke som sådan udgør en 

interesse for fællesskabet,  at hæve levestandarden hos 

en gruppe af personer. Som eksempel herpå nævnes dels 

direkte støtte i  form af ti lskud, lån og gara ntier, dels i  en 

mere indirekte form ved at kommunen overtager nogle af 

de omkostninger, som medlemmerne af gruppen normalt 

selv  skulle have betalt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S I D E  7  

 

 

 

 

 

Ovennævnte udelukker dog ikke, at der inden for ramme r-

ne af kommunalfu ldmagten kan ydes ti lskud eller andre 

økonomiske ydelser ti l  enkelte borgere. Forudsætningen 

herfor er, at der foreligger en kommunal interesse.  

 

Det ovenfor nævnte skal ti l l ige ses i  sammenhæng med 

kravet om, at en kommune har pligt ti l  at handle økon o-

misk forsvarl igt i  al le dispositioner . Kommunen har såle-

des pligt ti l  at udvise ansvarsbevidsthed i sine økonom i-

ske anliggender, så der ikke påføres kommunen udgifter,  

der kunne være undgået. Der henvises i  den forbindelse  

ti l  ovenfor nævnte udtalelse af 11. august 2011. Minist e-

riet anfører i  den forbindelse:  

 

”Det antages på den baggrund, at en kommune lovl igt 

kan yde et beløb t i l en enkeltperson, når dette er b e-

grundet i  varetagelsen af hensynet t il  at  begrænse kom-

munens udgi fter t i l  erstatning, herunder udgi fter i  fo r-

b indelse med gennemføre lsen af en retssag.”  

 

En forsikring, der dækker kommunens erstatningsansvar, 

må således anses for egnet ti l  generelt at begrænse  

kommunens udgifter ti l  erstatning, som kommunen må 

anses for  forpligtet ti l  at betale, herunder udgifter i  fo r-

bindelse med en retssag om kommunens erstatningsan-

svar.  

 

Praksis 

Indenrigsministeriet har i  skrivelse af 5. november 1999 

(2. k.kt., j.nr. 1999/11024-15) udtalt sig om en kommu-

nes mulighed for at  tegne ansvarsforsikringer for me d-

lemmer af bestyrelser, der er udpeget elle r valgt af kom-

munalbestyrelsen. Ministeriet udtaler i  den forbindelse,  at  

der er en kommunal interesse i at tegne en bestyrelsesa n-

svarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar, som 

medlemmer af bestyrelser, nævn og l ignende, der er u d-

peget el ler valgt af kommunalbestyrelsen, pådrager sig.  

Baggrunden herfor er, at kommunen ved en sådan forsi k-

ring derved undgår at komme i en situation, hvor ingen 

kvalificerede personer –  på grund a f risikoen for at  pådra-

ge sig et betydeligt erstatningsansvar –  vi l  påtage sig et  

bestyrelseshverv. 

 

I  ovennævnte udtalelse af 11. august 2011 fra Indenrigs - 

og Sundhedsministeriet om kommuners adgang ti l  at te g-

ne u lykkesforsikringer for børn og unge i dagti lbud og fo l-

keskoler, fremgår det, at det er afgørende for vurderingen 

af, hvorv idt en kommune kan tegne en forsikring, som 

kompenserer en skadelidt økonomisk, at kommunen efter 

almindelige erstatningsretl ige regler kan anses for at v æ-

re ansvarlig for den indtrådte skade.  
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Ministeriet udtaler i  den forbindelse, ”at en forsikring, der  

dækker kommunens erstatningsansvar , må ti lsvarende anses for 

egnet ti l  generelt  at begrænse kommunens udgi fter t i l  ersta t-

n ing, som kommunen må anses for forp l igtet t i l  at  betale, he r-

under udgi fter i  forb indelse med en retssag om kommunens e r-

statningsansvar.  Indenrigs -  og Sundhedsministeriet finder på 

den baggrund, at en kommune har en lovl ig kommunal intere sse 

i  at  tegne en forsikring, der dækker kommuners erstatning san-

svar .”  

 

Omvendt er det ministeriets opfattelse, a t en u lykkesfo r-

sikring, som i den konkrete sag indebærer en kommunal 

økonomisk kompensation for en skade, som kommunen  

ikke er ansvarl ig for, ikke er i  overensstemmelse med 

kommunalfu ldmagtsreglerne.  

 

Statsforvaltningens opfattelse 

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at kommunens fo r-

pligtelse ti l  at yde erstatning ti l  friv i l l ige afhænger af, om 

kommunen efter almindelige erstatningsretl ige regler kan 

anses for at være ansvarl ig for den indtrådte skade.  

 

Ulykkesforsikring dækker som ovenfor nævnt den friv i l l i -

ges ti lskadekomst og er kendetegnet ved, at der udbetales 

økonomisk kompensation, uanset om der foreligger et e r-

statningsansvar. Ulykkesforsikring kan ikke træde i stedet 

for en erstatning, som skadelidte måtte have krav  på efter 

erstatningsretl ige regler.  

 

Ansvarsforsikring dækker som ovenfor nævnt typisk den 

friv i l l iges skade på andre og skal ikke forveksles med den 

situation, hvor en kommune efter almindelige erstatning s-

retl ige regler i falder ansvar for en indtrådt ska de.  

 

Det må således lægges ti l  grund,  at kommunal tegning af 

u lykkes-  el ler ansvarsforsikring for friv i l l ige v i l le indebære 

økonomisk kompensation ti l  den frivi l l ige uafhængigt af, 

om kommunen kunne gøres erstatningsretl igt ansvarl ig.  

 

For såvel ulykkes-  som ansvarsforsikring af friv i l l ige fi n-

des der herefter efter Statsforvaltningens opfattelse at 

være tale om en kommunal økonomisk begunstigelse, som 

ikke er lov l ig i medfør af kommunalfu ldmagtreglerne, jf.  

ministeriets ovennævnte udtalelse af 11. august 2011. 

 

En kommune v il  derfor ikke –  hv is der ikke kan påpeges 

en kommunal interesse heri –  lov l igt kunne tegne forsik-

ringer for friv i l l ige som de her omhandlede.  

 

Det bemærkes, at kommunen v i l  kunne tegne forsikring, 

der dækker friv i l l iges ti lskadekomst og s kade på andre i 
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ti l fælde, hvor skaden efter almindelige erstatningsretl ige  

regler kan henføres ti l  kommunen. 

 

Det bemærkes, at  kommunen v i l  kunne tegne forsikring,  

der dækker friv i l l iges ti lskadekomst og skade på andre i 

ti l fælde, hvor skaden efter alminde lige erstatningsretl ige  

regler kan henføres ti l  kommunen. 

 

Det bemærkes endvidere, at der ikke findes at være en 

kommunal interesse i form af administrative besparelser 

for en kommune ved at tegne u lykkes -  el ler ansvarsforsik-

ring for friv i l l ige, da en kommune under alle omstændig-

heder er forpligtet ti l  at betale erstatning i overensste m-

melse med almindelige erstatningsregler, hv is den er e r-

statningsansvarl ig. Der henvises herved ti l  lov om ersta t-

ning, lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014).  

 

Spørgsmålet er dernæst, om der i  øvrigt foreligger en 

kommunal interesse, der kan begrunde, at kommuner te g-

ner u lykkes- og ansvarsforsikring for friv i l l ige ti l  fremme 

af det friv i l l ige arbejde.  

 

Statsforvaltningen finder, at kommuner både generelt og 

som følge af deres forpligtelse i  henhold ti l  § 18 i lov om 

social serv ice ti l at samarbejde med friv i l l ige sociale o r-

ganisationer og foreninger har en interesse i at skabe 

grundlag for, at der kan hverves personer ti l  at yde en fr i -

v i l l ig indsats i  kommunen. Indsatsen fra friv i l l ige ti l  gavn 

for kommunens borgere må efter Statsforvaltningens o p-

fattelse antages samtidig at kunne udgøre en støtte for  

løsningen af en række kommunale opgaver, dels på det 

sociale område, dels inden for andre kommunale områder 

som for eksempel sundhed, læring og trivsel.  

 

Det er imidlertid vores opfattelse, at den her beskrevne  

kommunale interesse ikke er ti lstrækkeligt konkret ti l  at  

begrunde kommunal tegning af u lykkes-  og ansvarsforsik-

ring for friv i l l ige. Vi har herved lagt vægt på, at der  ikke 

er regler for, i  hv i lket omfang kommunerne skal sama r-

bejde med friv i l l ige, og at det friv i l l ige arbejde ikke me d-

fører nogen begrænsning i kommunernes ansvar for opg a-

vevaretagelsen. I  øvrigt finder v i, at der  ikke er oplysni n-

ger, der giver ti lstrækkel igt grundlag for at antage, at 

kommunal tegning af u lykkes-  og ansvarsforsikring er a f-

gørende for hvervning af friv i l l ige.  

 

Det bemærkes, at det ikke –  ud fra hensynet ti l , at ikke 

al le lader sig forsikre –  findes at kunne føre ti l  et andet  

resultat, at borgere uden en privat u lykkes-  el ler ansvars-

forsikring sti l les ringere ved en skade end personer med 

privat u lykkes-  og ansvarsforsikring. Afgørende for  

spørgsmålet om lov ligheden af kommuners ret ti l  at fo r-
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sikre friv i l l ige findes at være vurderingen af den  ovenfor  

beskrevne kommunale interesse i at forsikre friv i l l ige.  

 

Statsforvaltningen har sendt en enslydende udtalelse ti l  

Skanderborg og Holbæk Kommuner. 

 

Udtalelsen v i l bl ive offentl iggjort på 

www.statsforvaltningen.dk. 

 

 

Med venlig h ilsen 

 
 

Hanne Vil lumsen 

Kontorchef 

 

         

      
    Merete Paasch 

    Fuldmægtig 

 

 

http://www.statsforvaltningen.dk/
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Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune  
 

Baggrund  
På baggrund af en række konkrete udfordringer på hjælpemiddeldepotet, der dels bunder i dårlige fysiske rammer 
for depotdrift samt lokalitet og dels i en større efterspørgsel med øgede forventninger til følge, er der behov for at 
re-tænke driften af hjælpemiddeldepotet.  
 
Derudover har forligspartierne i Budget 2015 for Frederikshavn Kommune fremkommet med flg. 
budgetbemærkning: ”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 ændre 
arbejdstilrettelæggelse/samarbejde mellem de enkelte enheder på området.”  
 
Ud fra ovenstående har der været en opgave i dels at få indsamlet relevant viden ift. at udarbejde et egentligt 
udbudsmateriale, og dels en opgave i at få kortlagt hvilke udbudsmodeller, der kunne tænkes og hvilke/hvilken, 
som vil være mest hensigtsmæssig at benytte.  
 
Opgaven har på denne baggrund været inddelt i 2 hovedfaser:  
 

1) Erfaringsindsamling fra andre kommuners og fra private leverandørers depotdrift 

2) Kortlægning af forskellige udbudsmodeller  
 

Nedenfor vil der være en beskrivelse af de fundne resultater af gennemgangen vedr. de to faser. Beskrivelsen er 

struktureret kronologisk, således at fase 1 beskrives før fase 2, og hver fase vil blive indledt med et resumé vedr. 

processen og metoden for analysen.  

 

Erfaringsindsamling – Andre kommuner og private leverandører 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed (CSSM) har i denne fase lagt vægt på to elementer:  

1) at se forskellige depoter i andre nordjyske kommuner og høre om deres drift af disse  

og  

2) at høre hvad private leverandører kan tilbyde og har af tanker vedr. depotdrift i Frederikshavn Kommune. 

Af ovenstående to årsager har CSSM besøgt Aalborg Kommune og Hjørring Kommune samt afholdt 

telefonkonference med Vesthimmerlands Kommune for at få indsigt i deres depotdrift, og hvorledes de drifter dette 

i sammenhæng med bevilling af hjælpemidler. Derudover har CSSM afholdt møde med to af de største private 

leverandører på markedet indenfor hjælpemidler og depotdrift – Zealand Care A/S og Falck Hjælpemidler A/S. 

Nedenfor vil resultaterne af de i alt 5 møder blive beskrevet. Tilslut i afsnittet vil der være en opsummering og 

analyse af resultaterne. 

Aalborg Kommune   

Aalborg Kommune har indgået samarbejde med Brønderslev og Jammerbugt Kommune om drift af et fælles 

hjælpemiddeldepot. Formålet har været at etablere en effektiv og udviklingsorienteret fælles driftsenhed til 

håndtering og indkøb af genbrugshjælpemidler. 

Det fælles hjælpemiddeldepot er navngivet - Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi og har fysisk placering 

på Fåborgvej 15 A, 9220 Aalborg Øst, hvor Aalborg Kommunes depot i forvejen havde base. 
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Samarbejdet mellem de 3 kommuner omfatter fælles depotførelse, indkøb og IT-styring af genbrugshjælpemidler 

samt Center For Velfærdsteknologi, der er et inspirations- og læringssted for borgere og medarbejdere i forhold til 

den nyeste velfærdsteknologi.  

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi er etableret som et interessentskab i henhold til § 60 i lov om 

kommuners styrelse pr. 1. januar 2015 (Oprettelsen af et § 60-fællesskab skal godkendes af den stedlige 

statsforvaltning dvs. den eller de statsforvaltninger, hvor de deltagende kommuner er beliggende). Der er nedsat 

en bestyrelse med 10 medlemmer fordelt med 5 medlemmer til Aalborg Kommune, 2 medlemmer til Brønderslev 

Kommune, 2 medlemmer til Jammerbugt Kommune og 1 medarbejderrepræsentant. Der er født formandskab til 

Aalborg Kommune og ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi har kompetencen til at håndtere genbrugshjælpemidler og 

gennemføre kassation af udtjente hjælpemidler, hvilket er et fokuspunkt i depotdriften. Ejerskabet til nuværende og 

kommende hjælpemidler er hos hver af de tre kommuner. Yderligere er der mulighed for køb af brugte 

hjælpemidler hos hinanden med henblik på at øge genbrugsfrekvensen. 

Overordnet foretager depotet i Aalborg kørsel hver dag til borgerne, dog skal depotet have indmeldingen senest kl. 

9:30 dagen forinden såfremt borgeren skal have hjælpemidlet den følgende dag. Aalborg Kommune har yderligere 

en udskrivningsenhed, der har en dispensation i forhold til at tage borgere hurtigere hjem fra sygehusene, hvilket 

betyder, at denne enhed kan melde ind indtil kl. 15:00 dagen inden udkørsel. Derudover kan der køres akutkørsler 

hver dag med en times respons, hvor depotet skal have en fast afregning på 600 kr. pr. kørsel. 

Det skal bemærkes, at det kan være en mulighed for Frederikshavn Kommune at koble sig på ovenstående aftale 

med Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommune og få foretaget depotdriften sammen med nævnte 

kommuner i nærværende § 60 selskab.   

 

Hjørring Kommune 

Hjørring Kommune driver eget depot og har ikke på nuværende tidspunkt nogen form for mellemkommunal 

samarbejde eller privat driftsherre på området. Man har dog indgået en særskilt indkøbsaftale med Aalborg 

Kommune på enkelte hjælpemidler som eksempelvis madrasser, plejesenge, bade- og toiletstole samt rollatorer.  

Hjørring Kommune driver depotet, med 10 ansatte til at varetage driften og reparationer af hjælpemidler. 

Derudover har man på depotet en særskilt vaskeafdeling, hvor man netop har investeret i en større vaskemaskine, 

der kan vaske alle hjælpemidler uanset størrelse. Den indkøbte vaskemaskine kan i øvrigt sikre, at alle 

hjælpemidler renses for evt. resistente bakterier. Yderligere skal det bemærkes, at der på Hjørring Kommunes 

depot er faciliteter til forflytningskurser. På den måde er der adgang til de nyeste hjælpemidler, når der skal 

undervises i forflytningstekniker for udførere og leverandører af eksempelvis hjemmehjælp.    

Gennem dialogen med Hjørring Kommune blev muligheden for et eventuelt samarbejde på området drøftet, hvilket 

Hjørring Kommune i udgangspunktet ikke vil afvise. Således kunne det være en option at lave en pendant til 

Aalborg modellen, og lave et mellemkommunalt samarbejde med Hjørring Kommune om driften af depotet i et 

eventuelt § 60 selskab.   

 

Vesthimmerlands Kommune 

Vesthimmerlands Kommune har ligesom Hjørring Kommune valgt at drive hjælpemiddeldepotet under egen 

organisation. Således har Vesthimmerland intet mellemkommunalt samarbejde på området. Kørslerne, som 

depotet foretager, er organiseret med 2 køredage i 2 områder. Derudover har man placeret forskellige mini-

depoter rundt om i kommunen på plejecentre osv. hvor det er muligt at få mindre hjælpemidler som madrasser og 

bækner. Ydermere sker der ingen særskilt afregning til depotet ved akutkørsler, hvilket giver fleksibilitet i forhold til 

hjemtagning af borgere fra sygehuse osv.  
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Når et hjælpemiddel går i stykker kontaktes depotet altid, men ofte klares reparationen af en pedel eller lign, 

såfremt der er tale om et plejecenter. I andre tilfælde foretages reparationen på depotet, hvor der er ansat 

personale til at håndtere dette.  

Vesthimmerlands Kommune oplever en øget efterspørgsel vedr. velfærdsteknologiske hjælpemidler, hvilket 

udfordrer depotdriften i at fremvise disse. Eksempelvis har Vesthimmerland haft en øget fokus på benyttelsen af 

Vaske-Tørre-Toiletter.  

 

Zealand Care A/S 

Zealand Care A/S er en af de største private virksomheder på markedet for hjælpemidler og depotdrift, hvorfor det 

var interessant for Frederikshavn Kommune at høre, hvilke vinkler Zealand Care har på depotdriften af 

hjælpemidler. De driver bl.a. depotet for Aarhus Kommune, hvor de er placeret sammen med den bevilligende 

enhed i Aarhus Kommune, således terapeuterne sidder tæt på depotdriften. Dette giver dels en god synergi 

mellem bevillingsenhed, udfører og borger, og dels giver det terapeuterne mulighed for at se de enkelte 

hjælpemidler i virkeligheden.  

Gennem dialogen med Zealand Care vægtede virksomheden brugertilfredshed og frigørelse af fagpersonalets tid 

højt, samt en konkurrencedygtig pris. Yderligere præsenterede Zealand Care flere nye forretningsområder 

indenfor servicering af kommuner, der kunne være inspiration til kravspecifikationer eller mindstekrav i et eventuelt 

kommende udbud på området. Eksempelvis havde Zealand Care indgået et samarbejde med Københavns 

Kommune, der tog afsæt i den nye arbejdsmarkedsreform, hvor jobafprøvning var helt centralt. Derudover nævnte 

Zealand Care flg. centrale elementer, som de så som afgørende krav i et udbud ud over almindelig drift som 

kørsel og rengøring af hjælpemidler: 

 Akut beredskab 

 Forflytningskurser 

 Serviceaftale vedr. Reparationer 

 Håndtering og showrom vedr. Velfærdsteknologiske hjælpemidler 

 Rådgivning, sparring og udvikling 

 Bæredygtighed 

 Miljø 

 Arbejdsmiljø 

Ovenstående er eksempler på mulige krav, der kan stilles i et udbud på driften af et hjælpemiddeldepot, og krav 

som Zealand Care anså som værende centrale i en udbudsrunde. Dette kan således være nyttig baggrundsviden, 

såfremt Frederikshavn Kommune vælger at foretage et udbud, hvor det ikke kun går på funktionen, men som en 

almindelig tjenesteydelse, hvor der skal udarbejdes mindstekrav og kravspecifikationer, som den enkelte byder 

skal forholde sig til i sit tilbud. Det skal endvidere bemærkes, at CSSM havde møde med Zealand Care i Aarhus, 

hvor virksomheden pointerede, at de mente et funktionsudbud var egnet til dette område, og hvorZealand Care vil 

være byder på denne udbudsform.   

 

Falck Hjælpemidler A/S 

Falck Hjælpemidler A/S er ligeledes en af de største leverandører på hjælpemiddelområdet, og drifter i dag 5 

kommunale depoter i Danmark. Derfor var det ligeledes interessant at høre, hvad denne virksomhed kunne 

bidrage med af erfaring på området og tilbyde i forhold til at blive klogere på, hvilke krav der er mulige at sætte for 

levering af en effektiv depotdrift i Frederikshavn Kommune.  

Overordnet meddelte Falck, at de fandt det centralt, at man lavede et så fleksibelt samarbejde som muligt mellem 

driftsherren på depotdelen og myndigheden på den anden side. Derfor var ”bred drift” essentielt forstået på den 

vis, at det er væsentligt, at depotet indretter sig efter myndighedens virkelighed. Dette betyder konkret, at hvis 



 4 

sygehusene begynder at udskrive borgerne om lørdagen, så er det nødvendigt, at depotet indretter sig således, at 

der kan køres hjælpemidler ud om lørdagen.  

Af ovenstående årsager anså Falck det for værende altafgørende, at en kontrakt mellem en kommune og ekstern 

driftsherre på hjælpemiddeldepotet skal være så fleksibel som mulig for at kunne tilpasse sig ændringer i praksis. 

Den virkelighed, der er i dag er med høj sandsynlighed ikke den samme om 4 år, hvorfor det er væsentligt at 

tænke ændringer i samarbejdet ind i en eventuel kommende kontrakt med en ekstern leverandør.  

Ud fra denne dialog med Falck blev det gjort klart, at Falck hellere så funktionen udbudt i stedet for nogle meget 

specifikke krav og kriterier, der var bundet i en stram kontraktstyring. Dette benævnes i udbudsform som et 

funktionsudbud, der i mindre grad er hæftet op på kravspecifikationer og mere på at udbyde en bestemt funktion 

med nogle definerede mål, som leverandøren skal opnå. 

 

Opsummering og analyse 

I de ovenstående afsnit er der blevet redegjort for den erfaringsopsamling, der dels er foretaget ved kontakt til 3 

andre kommuner og deres hjælpemiddeldepoter og dels ved møder med 2 af de største private leverandører af 

løsninger indenfor depotdrift på området.  

Den Kommunale Sektor 

Såfremt vi anskuer erfaringsopsamlingen fra den kommunale sektor viste den, at der er flere forskellige 

løsningsmodeller for drift af hjælpemiddeldepoter. Aalborg Kommune har eksempelvis valgt at lave et § 60 selskab 

med Brønderslev og Jammerbugt Kommune, hvor alle tre kommuner optimerer deres drift på området ved at 

centralisere deres depot på samme lokalitet. Yderligere er der i denne aftale en driftsfordel i, at de enkelte 

kommuner kan låne og/eller købe hjælpemidler af hinanden. På den måde øges genbrugsfrekvensen og dermed 

udnyttelsen af hjælpemidler på tværs af kommunerne. Der er således en synergieffekt af et sådan samarbejde, 

økonomisk såvel som organisatorisk. Ulempen er dog at depotet er centraliseret et bestemt sted i en bestemt 

kommune, hvilket gør at de to andre kommuner i samarbejdet har mistet de arbejdspladser, der før har været på 

deres depoter.  

Hjørring Kommune og Vesthimmerland Kommune skiller sig ud fra Aalborg Kommune ved, at de fortsat drifter 

deres depot i eget kommunalt regi uden nogen form for mellemkommunalt samarbejde. Der er en del ligheder i 

den måde depoterne i disse to kommuner er organiseret på området. Dog adskiller de sig en del vedr. akutkørsler, 

hvor Hjørring Kommune har en afregning for akutkørsel, mens dette ikke er tilfældet ved Vesthimmerlands 

Kommune. Der er således en overvejelse at gøre sig her, hvorvidt dette skal være et krav i et eventuelt udbud. 

Fordelen ved sådan et krav vil være, at man bedre kan budgetplanlægge, idet der ikke vil komme ekstraregninger 

på akutkørsler uanset hvor mange, der er behov for. Ulempen ved dette er, at man alt andet lige må forvente en 

højere pris afregning fra den bydende leverandør.  

Opsummerende kan det således siges, at erfaringsopsamlingen fra den kommunale sektor viste, at der er 

mulighed for at optimere driften indenfor området ved at indgå § 60 selskaber. Muligheden for at Frederikshavn 

Kommune kan indgå et § 60 selskab, eksisterer ved samarbejde med Aalborg Kommune, hvor Frederikshavn kan 

koble sig på den eksisterende aftale mellem Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev Kommune. Yderligere er der 

den mulighed, at Frederikshavn Kommune tager skridt til en dialog med Hjørring Kommune om dannelsen af et nyt 

§ 60 selskab i lighed med den model, som Aalborg har benyttet.   

Erfaringsopsamlingen har derudover vist en række konkrete anbefalinger til mindstekrav og kravspecifikationer til 

et evt. udbud på flg. områder: 

 Rengøring af hjælpemidler med tilhørende faciliteter (Vaskehal/maskine) 

 Akutkørsler – betaling/ikke ekstrabetaling for denne ydelse 

 Antal kørsler om ugen 

 Reparationer af hjælpemidler 
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 Generel servicering af hjælpemidler – eksempelvis loftlifte 

 Krav om beliggenhed af depotet 

 Krav til fysiske rammer 

 Flow i hjælpemidlerne – Fokus på kassation af hjælpemidler 

 

 

Den Private Sektor 

Mødet med de to største leverandører på dette marked bibragte gode perspektiver på, hvorledes et udbud 

indenfor dette område kan designes. De to virksomheder havde meget forskellige tilgange til at fremlægge deres 

syn på, hvordan et udbud kan udarbejdes, og hvilke kriterier de fandt vigtige at lægge vægt på. 

Zealand Care var meget fokuseret at fremføre specifikke kriterier som de vægtede højt og fandt vigtige i driften af 

et effektivt depot og samarbejde med en kommune. Af disse kriterier kan nævnes: 

 

 Akut beredskab 

 Forflytningskurser 

 Serviceaftale vedr. reparationer 

 Håndtering og showrom vedr. velfærdsteknologiske hjælpemidler 

 Rådgivning, sparring og udvikling 

 Bæredygtighed 

 Miljø 

 Arbejdsmiljø 

 Fleksibilitet 

Der er således fra Zealand Care præsenteret nogle ideer, der kan virke traditionelle i forhold til at afgive et bud, 

hvor styringen af samarbejdet fastlægges i en kontrakt, som styres i henhold til det afgivne bud og tilhørende 

kriterier. Denne tankegang er det, som man kalder en almindelig tjenesteydelse med aktivitetsbaserede krav. 

Zealand Care har dog også på et møde i Aarhus givet udtryk for, at man kan opsætte mål i stedet for krav, hvilket 

vil være egnet til netop et udbud på depotdriften. Ovenstående krav kan eksempelvis omformes til mål indenfor de 

samme emner. Således gav Zealand Care udtryk for, at de bestemt så et funktionsudbud som en mulig model for 

et udbud.      

Falck derimod var mindre præcise i deres fremstilling af mulige krav og detaljer i udbuddet. Til gengæld lagde de 

vægt på, at dette område skulle designes så fleksibelt som muligt, og at en tilhørende kontrakt skulle være åben 

overfor at kunne ændres undervejs i takt med at, udviklingen ændrer sig på området. Således anskuede Falck 

driften af et depot mere som en funktionstankegang, hvor et udbud tillige skulle være rettet mod, at det skal 

beskrive, hvilken funktion og mål med funktionen kommunen ønsker løst. Denne tankegang retter sig mere mod et 

funktionsudbud, hvor kravene mere beskrevet som funktionskrav og de tilhørende tilbud som løsningsmodeller 

hertil og i mindre grad gennem specifikke kriterier med specifikke svar fra leverandørerne.  

Opsummerende kan det således siges, at erfaringsopsamlingen fra private sektor dels skitserede nogle mulige 

specifikke krav til udbud og dels viste to forskellige måder at anskue et udbud på. På den ene side en traditionel 

tjenesteydelse og på den anden side et funktionsudbud. I de følgende afsnit vil der på baggrund af denne 

erfaringsopsamling blive gået mere i dybden, hvad angår de to former for udbud.  
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Udbudsmodeller og løsning – Aktivitetskrav versus Funktionskrav 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed har i denne fase valgt to forskellige udbudsformer ud, der kan være 

mulige at benytte ved et udbud på hjælpemiddeldepotområdet. De to områder er dels fundet på baggrund af den 

gennemgåede erfaringsopsamling fra de 3 besøgte kommuner og dels ved mødet med de 2 private leverandører 

af løsninger.  

Dette har identificeret to muligheder for at gå i udbud på området. Enten hvad vi kan kalde model 1, med en 

almindelig tjenesteydelse med aktivitetsbaserede krav eller model 2 med et funktionsudbud, hvor kravene er mere 

funktionsbaserede og mere smidige.  

Nedenfor vil begge modeller blive kort gennemgået, hvorefter der vil være en kort opsummering og analyse.   

Model 1: Almindelig tjenesteydelse – Aktivitetskravs baseret 

Det aktivitetsbaserede udbud er kendetegnet ved, at mange elementer og del elementer er fastsat og reguleret i 

en kontrakt. Dette betyder ligeledes, at selve udbudsmaterialet udformes meget specifikt af ordregiver, idet dette 

vil danne grundlag for leverandørens besvarelser og dermed tildelingen og til slut kontrakten. Derfor bliver det 

væsentlige i et sådant udbud udformningen af mindstekrav og specielt kravspecifikationer, som leverandøren 

bedømmes efter, herunder i hvor høj grad denne lever op til de beskrevne kravspecifikationer.  

Når en opgave udbydes efter denne udbudsform, skal udbyder beskrive de centrale krav til den fremtidige 
opgaveløsning. Selve beskrivelsen af den ønskede ydelse sker formelt set i den del af udbudsmaterialet, der 
kaldes kravspecifikationen.  

Formålet med at beskrive kravene er at give tilbudsgiverne et klart billede af, hvilken opgave udbyder ønsker løst 
og på hvilket serviceniveau.  

Det er væsentligt at være omhyggelig med beskrivelsen af ydelsen, da det jo er den ydelse, som en leverandør 
efterfølgende skal levere til udbyder. En metode til at lave disse kravspecifikationer på er, at starte med at lave en 
kortlægning af den måde, hvorpå opgaven på nuværende tidspunkt løses. Derudover se på det service- og 
kvalitetsniveau, der knytter sig til den. På den måde kan man sikre, at kvalitet og service ikke utilsigtet kommer til 
at afvige fra det nuværende niveau.  

I det konkrete tilfælde vedr. Hjælpemiddeldepotet og udbud af dette i Frederikshavn Kommune vil det være oplagt 
dels at tage udgangspunkt i tidligere materiale på området og dels se på hvilke erfaringer, der er blevet opsamlet i 
nærværende rapport. Her har CSSM fået en del inspiration til forskellige kravspecifikationer og mindstekrav, der 
kan indgå i et udbudsmateriale, som den enkelte leverandør skal forholde sig til. 

Hovedpointen ved denne udbudsform er således, at ordregiver får den vare, som ordregiver selv har sat kravene i 
forhold til det serviceniveau, som er beskrevet. Det er således en meget styrbar proces, hvor samarbejdet mellem 
tilbudsgiver og ordregiver reguleres gennem en fast kontrakt.  

Model 2: Funktionsudbud – Funktionskravs baseret 

I et funktionsudbud fastlægger den offentlige myndighed alene det formål, som en given vare eller tjeneste skal 

indfri gennem anvendelse af funktionskrav. Kontrasten til funktionsudbud er aktivitetsbaserede udbud, hvor langt 

flere elementer er fastsat og reguleret i kontrakten, eksempelvis arbejdsmetode eller materialevalg. Denne forskel 

betyder også, at offentlige myndigheder, der anvender funktionsudbud, skal være opmærksomme på, at 

funktionsudbud stiller nye krav til myndighedernes kontraktopfølgninger og kontrol med opgaveløsningen.  

Funktionsudbud giver virksomhederne metodefrihed, når de løser opgaver for det offentlige. Igennem anvendelse 

af funktionsudbud skaber offentlige myndigheder mulighed for, at virksomheder løbende kan effektivisere og 

nytænke opgaveløsningen samt udvikle og inddrage ny teknologi og nye produkter.  

Eksempler på funktionskrav  

Funktionskrav kan knytte sig til leverancen, resultaterne eller til effekterne ved løsningen af en given opgave. 

Nedenfor vises forskellige eksempler på funktionskrav i forbindelse med drift af hjælpemiddeldepoter.  
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Funktionskrav til 

leverancen  

Funktionskrav til 

leverancens resultater  

 

Funktionskrav til 

leverancens effekter  

  

Rengøring af 

hjælpemidler  

Hjælpemidler, der leveres til 

kommunens borgere, er 

rengjorte.  

Hjælpemidler skal rengøres 

efter producentens 

anvisninger.  

Kort lagertid i forbindelse 

med rengøring  

Lang levetid på 

funktionsduelige 

hjælpemidler  

Brugertilfredshed med 

hjælpemidlernes 

renhedstilstand  

  

Depotdrift og 

logistikstyring  

Depotets lokaler skal være 

af en sådan kvalitet, at 

hjælpemidlerne kan 

opbevares i henhold til 

producentens anvisninger.  

Lav ventetid fra bestilling til 

udbringning  

Høj brugertilfredshed med 

adgang til depot  

Reduktion i antal klager 

over depotservice  

Høj medarbejder-tilfredshed 

blandt depotmedarbejdere  

 

Eksempler på innovationseffekter i driften af hjælpemiddeldepoter:  

• Brug af specialvaskemaske til rengøring af hjælpemidler (ny teknologi)  

• Ny distriktsopdeling af kommunen i relation til udbringning (ny organisering)  

• Flere reparationer varetaget i borgerens hjem (nye arbejdsgange)  

• Kvikskranke hvor borgeren kan teste og blive visiteret til hjælpemidler (nye metoder)  

• Flere reparationer varetaget uden brug af ekstern specialist (nye kompetencer) 

• Etablering af ledelsesinformation og opfølgning på leverandørens ydelser (ny styring)  

Hovedpointen ved denne udbudsform er således, at den ikke er så procedurestyret og forudsigelig, idet kontrakten 

er mere åben end ved en traditionel tjenesteydelse. Dette giver mulighed for innovation og udvikling gennem 

kontraktperioden, men gør også processen mindre styrbar, idet leverandøren får højere grad af metodefrihed til at 

nå de definerede mål. Således er det vigtigt ved denne form at få defineret klare mål i stedet for klare krav.  

 

Opsummering og analyse 

De to former for udbud adskiller sig markant fra hinanden i selve udformningen og kravene til tilbudsgivere. Begge 

udbudsformer har sine fordele og ulemper, hvilket kort vil blive gennemgået nedenfor.   

Det traditionelle aktivitetsbaserede udbud kan siges at have flg. fordele: 

 Høj grad af forudsigelighed 
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 Det, som bliver efterspurgt i udbuddet, er det som tilbudsgiver skal levere 

 Klare kravspecifikationer 

 Mulighed for at sætte metodiske begrænsninger for tilbudsgiver 

 Stringent regulering af samarbejdet gennem kontrakten mellem ordregiver og tilbudsgiver 

Omvendt er der ligeledes flg. ulemper: 

 Samarbejdet mellem ordregiver og tilbudsgiver kan blive usmidigt – meget fokus på kontrakten som 

omdrejningspunktet for samarbejdet kan hæmme innovationen og nytænkning 

 Tilbudsgiver kan blive begrænset i at forsøge nye arbejdsmetoder for at leve op til kravene på en mere 

effektiv måde 

 Der tages ikke højde for, at verden kan ændre sig, således de kravspecifikationer, som var udarbejdet 

enten ikke længere er relevante eller burde være omskrevet 

 Højere grad fokus på krav i stedet for mål for opgaveløsningen 

Det samme gør sig gældende med funktionsudbuddet. Her er der også en række fordele og ulemper, der er værd 

at tage i betragtning. Umiddelbart kan der identificeres flg. fordele: 

 Skaber rammer for nytænkning innovation 

 Giver tilbudsgiver mulighed for at effektivisere opgaveløsningen ved at have fokus på mål og funktion, og 

ikke specifikke krav eller metoder 

 Mindre usmidigt samarbejde mellem ordregiver og tilbudsgiver, men mere fokus på samarbejde om de 

definerede mål for opgaveløsningen 

 Mulighed for at tilpasse sig omgivelserne. Eksempelvis hvis der ændres i kommunernes vilkår for 

samarbejde med andre aktører kan samarbejdet på området hurtigt tilpasses i forhold til dette, idet fokus 

er på mål og ikke krav og metode.  

Omvendt er der ligeledes flg. ulemper: 

 Mindre styrbart 

 Høje krav til samarbejdet mellem ordregiver og tilbudsgiver vedr. de definerede mål 

 Omfattende arbejde med at være skarp på at få defineret målene og funktionen klart for tilbudsgiver 

 Risiko for fejlfortolkning af mål og funktion 

 

Handlemuligheder 
Socialudvalget har på ovenstående baggrund flere forskellige handlemuligheder, der kan skitseres på flg. 3 pinde: 

- Mellemkommunalt samarbejde, hvor der er en mulighed for at byde ind i en udbudsrunde som et konsortium 

med en anden kommune via et § 60 selskab – dette kan både være en mulighed ved et funktionsudbud såvel 

som et aktivitetsbaseret udbud. 

- Et aktivitetsbaseret udbud med tilhørende mindstekrav og klare kravspecifikationer 

- Et funktionsudbud, hvor funktionen omkring et hjælpemiddeldepot beskrives med tilhørende klare mål for 

udviklingen gennem kontraktperioden.’ 

De ovenævnte 3 handlemuligheder vil alle kunne bidrage til en øget produktivitet og optimering af driften samt 

kvaliteten på området vedr. drift af hjælpemiddeldepotet i Frederikshav Kommune.  
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