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1 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2016 til laveste 
identificerbare omkostningssted indenfor Socialudvalget
Sags ID: EMN-2015-50243

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: CØP

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en bestemmelse om, 

at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de 

omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:

 At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person

 At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage 

omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for 

omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der 

fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres. 

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med 

de bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om det 

udarbejdede forslag til uddelegering af Socialudvalgets budgetramme for 2016 til 

efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 Budgetansvarlige Myndighed, Sundhed og Ældre, Handicap og Psykiatri 
(1077581 - EMN-2015-50243)
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2 (Åben) Status for rehabilitetsvurdering 2015, jf. SEL  83a
Sags ID: EMN-2016-00142

Sagsbehandler: Nancy Olivia Ingleton

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

ÆR/HR/SOU

Sagsfremstilling
Baggrund: 
Ved vedtagelse af servicelovens § 83a1 blev det bestemt, at der indenfor 2 år2

skulle ske rehabilitetsvurdering af samtlige borgere, der modtog ydelser efter 
SEL § 83, i alle kommuner. Dette blev besluttet for at sikre, at borgere med 
funktionsnedsættelse, der modtog ydelser efter SEL § 83, tilbydes et 
rehabiliteringsforløb, hvis et sådant forløb kan forbedre borgerens 
funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter SEL § 83, jf. SEL 
§ 83a stk. 1.

Visitationsenheden i Frederikshavn Kommune påbegyndte 
rehabilitetsvurderingerne af borgere i januar 2015 og rehabilitetsvurderer 
fortsat løbende borgere, der modtager SEL § 83-ydelser.

Statusopgørelse - Januar 2016:
Den seneste status på antallet af rehabilitetsvurderede borgere er fra 11. 
januar 2016. 

Antal borgere i alt, der skal 
rehabilitetsvurderes 2680 100 %

Antal borgere, der er blevet 
rehabilitetsvurderet 968 36 %
Antal borgere, der mangler at blive 
rehabilitetsvurderet 1712 64 %

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 25-01-2016
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen

Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-01-2016
Ældrerådet tager sagen til efterretning – men ser samtidig med bekymring på, om det er 
muligt at nå de resterende 1712 borgere, der mangler at blive rehabilitetsvurderet i år.

                                        
1 Serviceloven forkortes herefter SEL
2 Dvs. inden udgangen af året 2016
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Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag
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3 (Åben) Eksperiment: Digital Træning
Sags ID: EMN-2015-50241

Sagsbehandler: Hanne Engholm Hansen

Ansvarligt center: IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Center for Sundhed & Pleje igangsætter sammen med Center for it, 
digitalisering og velfærdsteknologi et eksperiment vedrørende digital træning. 
Formålet er at afprøve værdien af teknologiunderstøttet træning. Målet er at 
ca. 30 borgere indgår i afprøvningen, hvor det er frivilligt at deltage. 
Eksperimentet indgår i sammenhæng med de indsatser, som allerede foregår 
under Træningsenheden og LMIEL-indsatsen med fokus på fald. Projektleder 
Hanne Engholm deltager under punktet, hvor hun vil fremlægge 
eksperimentet.
18/1-2015: Der orienteres efterfølgende på SOU og ÆR

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

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 12-01-2016
Taget til efterretning.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-01-2016
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Det blev aftalt at Hanne Engholm laver en kort redegørelse for status på igangsatte 
forsøg med velfærdsteknologi generelt i Frederikshavn Kommune. Dato for orientering af 
Ældrerådet aftales efterfølgende.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 Bilag eksperiment digital træning (434145 - EMN-2015-50241)
 Bilag_digitaltraening_økonomi (1077580 - EMN-2015-50241)
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4 (Åben) Ungebyråd 
Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling
Den politiske styregruppe bag Ungebyrådet opfordrer de stående udvalg til at komme 

med input til Ungebyrådets arbejde. 

Udvalgene opfordres til at drøfte hvad de unges overvejelser, holdninger og meninger 

kan bruges til, f.eks.: 

- i forbindelse med konkrete projekter

- uddannelsesudfordringerne

- må-godt-land

- dem der kan selv, skal selv

- den hele by

osv.

Udvalgene opfordres til at formulere de dilemmaer/problemstillinger udvalgene ønsker 

Ungebyrådet skal drøfte. Hvordan mener Ungebyrådet, at tingen kan gøre det bedre?

De stående udvalgs dilemmaer/problemstillinger til Ungebyrådet vil blive præsenteret for 

den politiske styregruppe den 17. februar.

Ungebyrådet mødes næste gang den 12. april 2016. 

Den politiske styregruppe består af Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Birgit 

Stenbak Hansen, Christina Lykke Eriksen, Flemming Rasmussen og Kristina Lilly 

Frandsen.

Indstilling
At udvalget drøfter sagen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Administrationen formulerer spørgsmålene til Ungebyrådet indeholdende de faldne 
bemærkninger.
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Bilag
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5 (Åben) Orientering om udvikling af en værdighedspolitik for ældreplejen
Sags ID: EMN-2016-00170

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

Socialudvalget

Sagsfremstilling
I forbindelse med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at 

understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. 

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. marts 2016. De enkelte kommuner skal 

ifølge lovforslaget senest den 1. juli 2016 offentliggøre den første værdighedspolitik for 

ældreplejen.

I Frederikshavn Kommune skal der som følge af lovforslaget i løbet af de næste måneder 

formuleres en værdighedspolitik for ældreplejen. Værdighedspolitikken skal som 

minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder: 

1. Borgerens livskvalitet

2. Øge borgerens selvbestemmelse 

3. Forbedre kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

4. Fokus på det gode måltid (Mad og ernæring)

5. Sikre en værdig død

Det er allerede centrale indsatsområder i den retning og vision, som social- og 

sundhedsområdet arbejder ud fra, hvor der er fokus på borgerens selvhjulpenhed – eller 

som det er formuleret politisk: ”Den der kan selv skal selv”.  

Tilrettelæggelsen af en værdig ældrepleje skal ske med udgangspunkt i den enkelte 

borgers behov og under hensyntagen til lokale forhold. Den enkelte kommune skal derfor 

selv vurdere, hvor behovet er størst lokalt. Med det lægges der op til, at der skal 

iværksættes en proces, hvor Socialudvalget i samarbejde med Ældrerådet og øvrige 

relevante parter drøfter oplæg til en værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn 

Kommune.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: 

 At Socialudvalget drøfter, hvilken proces og inddragelse der skal være i 

forbindelse med formulering af en værdighedspolitik for ældreplejen i 

Frederikshavn Kommune

Tidligere beslutninger:
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Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-01-2016
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutninger:
Der indkaldes til dialogmøde – administrationen laver et oplæg.

Bilag
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6 (Åben) Orientering om organisatorisk placering af Birketoften
Sags ID: EMN-2016-00243

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Byrådet i Frederikshavn Kommune behandlede i april 2015 en evaluering af Center for 

Unges første år siden etableringen i oktober 2013. I forlængelse af evalueringsrapporten 

blev det besluttet at følge rapportens anbefalinger om at justere Center for Unges 

målgruppe. Dette betyder blandt andet, at Birketoften organisatorisk tilbageføres til 

Center for Handicap og Psykiatri, hvor tilbuddet også var placeret frem til etableringen af 

Center for Unge.  Socialudvalget orienteres hermed om den organisatoriske ændring, 

som er iværksat med virkning fra 1. januar 2016.

Birketoften er et botilbud beliggende på Toftegårdsvej i Frederikshavn, og består af 14 

lejligheder, som alle har eget badeværelse og et mindre køkken. Bygningen rummer 

derudover fællesarealer med blandt andet to køkkener og fælles tv- og opholdsrum.  

Udendørs er der ligeledes fællesarealer med blandt andet udhus, have og stor 

fællesterrasse. Birketoften er et tidligere pensionat, og blev etableret som et tilbud i 

Frederikshavn Kommune i august 2010.

Det er Frederikshavn Kommune, der visiterer borgere til at bo på Birketoften, og der er en 

fast gruppe af medarbejdere tilknyttet. Birketoften er blandt andet karakteriseret ved, at 

der er tale om borgere med forskellige typer funktionsnedsættelser. Målgruppen for 

tilbuddet er primært yngre udviklingshæmmede, som har behov for nogen støtte og 

vejledning i daglige funktioner samt behov for hjælp til pleje og omsorg i varierende grad. 

Borgerne skal være selvhjulpne i ret høj grad for at bo på Birketoften, idet der 

eksempelvis ikke er tilknyttet en nattevagt.

I Center for Handicap og Psykiatri bliver Birketoften organisatorisk placeret som en del af 

Bofællesskaberne. Denne placering er valgt, fordi Bofællesskaberne i forvejen har tilbud 

på forskellige adresser, ligesom der er sammenlignelighed mellem målgrupperne for 

Birketoften og Bofællesskaberne.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager sagen til orientering

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag
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7 (Lukket) Udbudsmateriale vedr. drift af 
Hjælpemiddeldepotet

Beslutninger:
Udbudsmaterialet godkendt.

8 (Lukket) Formanden orienterer 

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
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