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1 (Åben) Socialudvalget Regnskab 2015
Sags ID: EMN-2016-00760

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2015 var det korrigerede budget for Socialudvalgets 

bevillingsområde på 850,2 og det faktiske forbrug er opgjort til 845,2 mio. kr.

Nettoresultatet udviser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. (Hertil kommer et 

overskud fra 2014 på 8,4 mio. kr. der henstår på bankbogen.)

Regnskabsresultatet ligger på niveau med estimatet ved budgetopfølgningen 

pr. 31-08.15.

Udover Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder, 

indeholder den fremsendte årsberetning en økonomisk og tekstmæssig 

sammenfatning for de enkelte centerområder samt Direktørens vurdering af 

regnskabsresultatet generelt. 

Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes 

detailbeskrivelser, der omfatter: 

Kort præsentation af området 

 Orientering om regnskabsresultatet 

 Gennemgang af opnåede resultater i 2015 

Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, 

omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, 

omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til følgende regnskabsår. 

Der er i 2015 et mindreforbrug på disse områder på i alt -0,2 mio. kr. der ikke 

kan overføres.

Korrigeret herfor udgør årets overskud incl. bankbøger 13,6 mio. kr., der kan 

disponeres.

Udover interne udligninger af over og underskud indenfor det enkelte 

centerområde, er der også foretaget udligning af underskud og overskud 

centre imellem. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige 

sammenfatning.
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Regnskabsresultatet inkl. overskud fra 2014 på 13,6 mio. kr., kan iht. 

anbefalingerne i årsberetningen, overføres til 2016 således:

DRIFT

Center for Handicap og Psykiatri          overskud 3,0 mio. kr.

Center for Social- og Sundhedsm.        overskud 3,6 mio. kr.

Center for Sundhed og Pleje                 overskud 2,6 mio. kr.

Direktørens område                             overskud 3,2 mio. kr.

Der er i årsberetningen ikke overførselsanbefalinger til restoverskuddet på 1,2 

mio. kr., disse stilles til rådighed iht. nedennævnte anbefaling fra direktionens 

overordnede vurdering af overførselsmuligheder.

Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder.
Når de samlede overførsler fra 2015 til 2016 for hele kommunen gøres op 
efter de nye ØKD regler vil der netto kunne frigives 34,0 mio. kr. til øget 
forbrug i 2016. Direktionen har foretaget en risikovurdering af overførslerne i 
forhold til hvor stort det øgede forbrug i 2016 kan blive, hvis samtlige 
overførte overskud bruges, og ingen af underskuddene indhentes. Det beløb 
udgør 50,2 mio. kr. Det er Direktionens vurdering, at det af hensyn til 
kommunens serviceramme og likviditet ikke er muligt at overføre og frigive så 
store beløb.

På den baggrund indstiller Direktionen, at overskud og underskud op til 
100.000 kr. pr. omkostningssted overføres og frigives til forbrug, samt at 
projekter med ekstern finansiering overføres og frigives til forbrug. Disse 
overførsler og frigivelser udgør netto 16,6 mio. kr., hvor den maksimale risiko 
hvis samtlige overførte overskud bruges og ingen af underskuddene indhentes 
udgør 20,4 mio. kr.

På hvert udvalgsområde er der efter en konkret vurdering af Direktøren og 
efter aftale med centercheferne for området sket en udligning af 
omkostningssteder der har underskud med omkostningssteder som har 
overskud. Der er imidlertid stadig områder som har så store underskud, så 
det vil være meget vanskeligt for udvalgene at reducere disse i fremtiden. 

Da der samtidig er så store overskud på andre områder, som det af hensyn til 
kommunens serviceramme og likviditet, er nødvendigt at binde på bankbøger 
og som dermed ikke kan frigives til forbrug, forslår Direktionen, at der ses på 
tværs af udvalg og at der i et vist omfang stilles overskud til rådighed for 
fællesskabet til at afvikle nogle af de underskud, som det ellers vil være svært 
af få afviklet.

Direktionen indstiller derudover, at resterende overskud og underskud 
overføres til en bankbog for hvert udvalg opgjort pr. omkostningssted.

  

ANLÆG:

Udvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 10,3 mio. kr., heraf er der netto 

forbrugt 3,6 mio. kr.
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Regnskabet udviser dermed et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., der anbefales 

overført til 2016.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller:

1     At der iht. årsberetningen overføres et driftsoverskud på 12,4 mio. 

kr. til 2016.

2     At der vedrørende anlægskonti overføres et overskud på 6,7 mio. kr. 

til 2016.

3     At de ikke disponerede midler 1,2 mio. kr. stilles til rådighed for 

andre udvalg iht. Direktionens vurdering af overførselsmuligheder.

4   At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, 

godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets 

behandling.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingerne godkendes. Dog således at det overførte driftsoverskud ændres fra 12,4 
mio. kr. til 6,6 mio. kr. iht. vedlagte opgørelse, hvoraf det også fremgår at der herefter 
stilles 7,0 mio. kr. til rådighed for fællesskabet.
Endvidere beslutter Socialudvalget, at der – i lyset af 2017 uden konsekvenser for 
socialområdets serviceniveau overførtes 10 mio, kr. til BUU -  på tilsvarende måde vil 
kunne tilføres BUU et engangsbeløb på ca. 2,6 mio. i 2016.

Bilag

 SOU - Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2015.pdf 
(1286450 - EMN-2016-00760)

 Bilag til protokol - overførsler 2016 (1294641 - EMN-2016-00760)
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2 (Åben) Socialudvalget  budget 2017
Sags ID: EMN-2016-00772

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalgets budgetoplæg for 2017 indeholder en videreførelse af de 

vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2016 hvor der, iht. til 

økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilpasning på 1 

% i alle udvalg.

For Socialudvalgets budgetområde er der således indregnet en 

budgettilpasning svarende til en budgetnedskrivning på ca. 9,1 mio. kr. i 

2017, og ligeledes i overslagsårene (fra 2018 og frem). 

Endvidere blev der ved budgetforliget for 2016 indregnet en generel 

nedskrivning af fagudvalgenes budgetrammer fra 2017, til delvis finansiering 

af omprioriteringsbidraget, der blev vedtaget med regeringens 

finanslovsaftale. Socialudvalgets andel heraf er opgjort til 4,4 mio. kr., 

hvorfor budgetrammen er nedskrevet tilsvarende.

Herudover er der på Økonomiudvalgets møde d. 09 marts 2016 truffet 

beslutning om at der skal overføres 10,0 mio. kr. fra Socialudvalget til Børne-

og Ungdomsudvalget.

De indregnede besparelser/omstillinger i 2016 blev effektueret ud fra følgende 

vision og strategi:

  

Visionen:

- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive 

selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder 

for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at 

mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som 

garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal 

sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til 

disse borgere i de kommende år.

Den overordnede strategi

- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten 

i forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.
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Med afsæt i visionen og den overordnede strategi, anmoder Social og 

Sundhedsdirektøren udvalget om at fortsætte budgetarbejdet med en generel 

drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, 

der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag der skal 

behandles på udvalgets møde i maj 2016. 

På mødet vil de, af Økonomiudvalget, godkendte budgetrammer blive 

gennemgået, ligesom der vil blive givet en administrativ gennemgang af de 

budgetmæssige udfordringer i 2017.

Budgetforslaget sendes til høring i respektive råd og til udtalelse i Med-udvalg

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller budget 2017 til fortsat drøftelse

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Budgetforslaget sendes til høring i respektive råd og til udtalelse i MED-udvalg, hvorefter 
drøftelserne genoptages.

Bilag

 Socialudvalgets budgetoplæg 2017  (1294988 - EMN-2016-00772)
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3 (Åben) Præsentation af forprojektet til Rum og Demens
Sags ID: EMN-2016-00704

Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Center for Sundhed og Pleje indgår i forprojektet til forskningsprojektet Rum og Demens. 

Visionen for Rum og Demens er at skabe et tilbud med borgeren i centrum. 

Projektet har fokus på arkitektur, indretning, pædagogik, sundhed og pleje. Der vil være 

et syn på det hele menneske, med inddragelse af forskellige fagligheder i den demente 

borgers hverdag.

Projektet er udsprunget af ønsket om, at Kommunen har sit eget tilbud til demente med 

særlige behov.

På Socialvalgsmødet d. 6. april vil ledende demenskoordinator Aase Hyldgaard, samt 3 

repræsentanter fra UCN give en præsentation af forprojektet, en status på projektet i sin 

helhed, samt den videre proces for projektet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag
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4 (Åben) Oplæg til drøftelse -  Muligheder for sikring af borgere med 
demens, således de ikke kommer i hjælpeløs tilstand
Sags ID: EMN-2016-00138

Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
På baggrund af bl.a. sagen på Kastaniegården i julen 2015, ønskes det at Socialudvalget 

drøfter, hvilke muligheder vi som Kommune har for at sikre, at borgere med demens ikke 

kommer i hjælpeløs tilstand ved at forlade boligen.

Der kan være mange forskellige årsager til at borgere med demens forlader 

deres bolig, så i forhold til at sikre at de ikke kommer i hjælpeløs tilstand, er 

der mange faktorer der spiller ind, bl.a.:

 Personalets kompetence til udrede hvorfor borgeren forlader boligen 

og forebygge at det sker

 Boligens indretning

 Borgerens mulighed for at deltage i meningsfyldt beskæftigelse 

 Borgerens mulighed for at komme udendørs i trygge omgivelser

 Teknologiske hjælpemidler 

På socialudvalgsmødet d. 2. marts vil ledende demenskoordinator Aase Hyldgaard 

Larsen præsentere et oplæg for hvilke muligheder Kommunen har for at sikre trygge 

rammer for de demente borgere, samt informere om hvilke tiltag og initiativer der allerede 

er iværksat i dag.

I bilaget ”Hvordan kan vi sikre at borgere med demens ikke kommer i hjælpeløs tilstand 

ved at forlade boligen” gives der en nærmere beskrivelse af de 5  indsatsområder der er 

nævnt ovenfor.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget på baggrund af den mundtlige 

præsentation drøfter, hvordan vi som Kommune kan sikre at borgere med demens ikke 

kommer i hjælpeløs tilstand ved at forlade boligen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Udvalget ønsker en handleplan, hvoraf det fremgår, hvad vi kan gøre for at sikre de 
demente.

Bilag

 Bilag: Hvordan kan vi sikre at borgere med demens ikke kommer i 
hjælpeløs tilstand ved at forlade boligen (1232547 - EMN-2016-00138)
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5 (Åben) Aflastningshoteller - Status
Sags ID: EMN-2016-00579

Sagsbehandler: Nancy Olivia Ingleton

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU, ÆR, HR

Sagsfremstilling
Baggrund:
Socialudvalget besluttede d. 08/04/2015, at der skulle oprettes 
aflastningshoteller i hhv. Skagen og Sæby. På baggrund af denne beslutning 
blev der d. 04/05/2015 startet 2 aflastningshoteller. Det ene på Rosengården 
i Sæby, og det andet på Drachmannsvænget i Skagen. Aflastningspladserne 
er oprettet i demensplejeboliger, der havde stået ledige i Skagen hhv. Sæby 
over længere tid. Begge aflastningshoteller har på nuværende tidspunkt 1 
aflastningsplads hver. 

Aflastningshotellerne blev oprettet med henblik på at imødekomme behovet 
for pasning af borgere, der ikke kan lades alene, når en ægtefælle eller 
samlever, har behov for aflastning eller ferie. Aflastningshotellet i Sæby havde 
den første borger på aflastning d. 13/05/15, imens aflastningen i Skagen 
havde den første borger på aflastning d. 09/06/2015. 

Aflastningshotellerne – status:
Fra uge 19, 2015 til uge 7, 2016 (i alt 294 dage), har der samlet set været en 
belægningsprocent på 79,42 % på aflastningshotellerne. Den nærmere 
fordeling af hvor mange dage aflastningshotellernes aflastningsboliger har 
været optaget i løbet af de 294 dage, fremgår af tabellen nedenfor:

Antal 
dage i alt

Antal 
optagede dage

Antal 
optagede dage 

i %

Aflastningshotel 
- Skagen

294
227 77,21 %

Aflastningshotel 
- Sæby 240 81,63 %

Konklusion: 
Ud fra ovenstående tabel, må det konstateres, at brugen af 
aflastningshotellerne er meget omfattende, og at aflastningshotellerne har 
været optaget i langt størstedelen af de 294 dage. Dette indikerer derfor, at 
aflastningshotellerne tjener deres formål godt, og at tilbuddene umiddelbart 
må vurderes som værende en succes, i forhold til at kunne aflaste ægtefæller, 
der oplever en bedre service og fleksibilitet, i forhold til at kunne planlægge 
ferie og lignende. 

Aflastningshotellerne har ligeledes lettet presset lidt fra de ordinære 
aflastningspladser, og derved hjulpet til med at holde 
færdigbehandlingsdagene på sygehusene, på et stabilt lavt niveau. 
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Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at socialudvalget tager orienteringen 
til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 29-03-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen

Udvalg: Ældrerådet Dato: 29-03-2016
Ældrerådet finder tilbuddet om Aflastningshotel meget positivt. Ælderådet er dog usikker
på om tilbuddet når ud til borgerne. Det er vigtigt at man fortsat arbejder på at oplyse 
borgerne om muligheden. Myndighedsafdelingen vil være opmærksom på dette.

Myndighedsafdelingen er pt. ved at se på, hvor mange ledige boliger der er i kommunen
generelt. Oplysninger herom sendes til Ældrerådet.

Ælderådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:
Udvalget tager orienteringen til efterretning – og vil følge udviklingen tæt.

Bilag
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6 (Åben) Afprøvning af pædagogisk medspisning på bofællesskabet 
Kronen
Sags ID: EMN-2013-00912

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
På foranledning af en forespørgsel fra pårørende til borgere i kommunens botilbud 

på handicapområdet, er der planlagt en afprøvning af pædagogisk 

medspisning på Bofællesskabet Kronen i Sæby. Projektet gennemføres med 

henblik på at undersøge, hvilken effekt indførelsen har for borgere, 

pårørende, medarbejdere og botilbud. Det planlagte projekt fremlægges 

hermed for Socialudvalget til godkendelse.

Nuværende praksis for medarbejdernes medspisning

Den nuværende praksis på alle botilbud på handicap- og psykiatriområdet er 

en frivillig ordning, hvor medarbejderne vælger, hvorvidt de ønsker at spise 

med under måltiderne. Ordningen betyder samtidig, at personalet betaler for 

den mad, de indtager, når de er på arbejde.

Medarbejderne på handicapområdet betaler et fast månedligt beløb på 333 

kroner, hvis de ønsker at spise med, mens medarbejderne på Mariested 

betaler 20 kroner for et varmt måltid mad. 57 % af medarbejderne på 

handicapområdet er med i madordningen, når de er på arbejde. SKAT har i 

forbindelse med et tilsyn i Frederikshavn Kommune i 2015 bekræftet, at den 

nuværende praksis lever op til lovgivningen.

Pædagogisk spisetræning

Den eksisterende praksis hænger blandt andet sammen med skattereglerne, 

som betyder, at det som udgangspunkt er skattepligtigt for modtageren at 

deltage i et måltid, som man ikke betaler for eller kun betaler delvist for. Det 

er altså som udgangspunkt skattepligtigt for medarbejderne, hvis et botilbud 

beslutter at betale medarbejdernes mad.

Der er dog en undtagelse fra reglerne om beskatning af måltider i forbindelse 

med såkaldt pædagogisk spisetræning. For at der skal være tale om 

pædagogisk spisetræning, er det en forudsætning, at måltidet ikke kan 

sidestilles med et almindeligt måltid, at medarbejderne spiser sammen med

borgerne og at de spiser det samme som borgerne. I disse tilfælde er måltidet 

ikke skattepligtigt for medarbejderne. 
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Det ligger også i pædagogisk medspisning, at medarbejderne har pligt til at 

deltage i måltiderne. Det vil dermed ikke længere være frivilligt for 

medarbejderne, hvorvidt de ønsker at spise med eller ej. Det kan aftales, at 

medarbejderne betaler for måltiderne, men kommunen kan ikke pålægge 

medarbejderne at betale for pædagogisk spisetræning.

Det er op til den enkelte kommune, om den vælger at benytte reglerne om 

pædagogisk spisetræning. På nuværende tidspunkt benyttes reglerne ikke på 

handicap-og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune.

Projekt omkring indførelse af pædagogisk spisetræning på Kronen

Indførelsen af pædagogisk medspisning vil betyde ændringer for både 

borgere, personale og botilbud, men der er på nuværende tidspunkt ikke et 

klart billede af, hvordan ændringerne vil blive opfattet af de forskellige 

interessenter. 

For at undersøge, hvordan ændringerne påvirker tilfredsheden blandt 

henholdsvis pårørende, borgere og medarbejdere, startes et projekt, hvor 

pædagogisk medspisning indføres på Kronen i en periode. Kronen er et 

bofællesskab med 6 beboere, og er beliggende i Sæby.

Projektet vil have en løbetid på et år, og der vil i løbet af projektperioden blive 

foretaget en kvalitativ undersøgelse af effekten af indførelsen. 

Der vil blive foretaget en undersøgelse forud for opstarten, efter seks 

måneder og igen ved projektets afslutning efter 12 måneder. Alle tre gange 

vil der blive afviklet kvalitative interviews med borgere, pårørende og 

personale omkring deres oplevelser af spisesituationen. 

Hvis Socialudvalget godkender projektet vil pædagogisk medspisning blive 

indført på Kronen fra 1. maj 2016. Inden da vil der blive foretaget en 

indledende undersøgelse af tilfredsheden med spisesituationen, som den 

kendes inden opstarten af projektet.

Efter seks måneder foretages omkring 1. november en undersøgelse af 

effekten af indførelsen, hvorefter der kan foretages mindre justeringer til den 

resterende del af perioden. Efter et år foretages en slutevaluering, som vil 

blive fremlagt for Socialudvalget medio 2016. 

Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender, at der iværksættes 

et projekt omkring pædagogisk medspisning på Bofællesskabet Kronen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 02-03-2016
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Sendes til høring i Handicaprådet, forinden endelig beslutning træffes i 
Socialudvalget.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 29-03-2016
Handicaprådet tiltræder indstillingen, - Handicaprådet ønsker gerne at se 
evalueringsrapporten.

Fraværende: Dorte Svendsen

Beslutninger:
Udvalget godkender, at projektet iværksættes med opstart pr. 1.8. 2016.

Fraværende: Pia Karlsen

Bilag

 Spørgeguide pædagogisk medspisning (1279672 - EMN-2013-00912)
 Høringssvar Lokal MED (1279618 - EMN-2013-00912)
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7 (Åben) Kvalitetsstandarder vedr. Hjælp og pleje til beboere i plejeboliger
Sags ID: EMN-2015-50178

Sagsbehandler: Suzanne Kogsbøll
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
CSSM har sammen med repræsentanter for CSP samt Ældre- og Handicaprådene 

udarbejdet gældende kvalitetsstandarder for 2016 vedr. SEL § 83 på fritvalgsområdet, 

hvilket er lovkrav jf. SEL § 139. Dette gælder for Praktisk Hjælp, Personlig Pleje, 

Madservice. Ligeledes er der godkendt kvalitetsstandard for Rehabilitering § 83a på 

Socialudvalgets møde i marts 2016.

I forbindelse med udarbejdelsen af disse kvalitetstandarder er CSSM blevet gjort 

opmærksom på, at kvalitetsstandarderne på § 83 leveret i plejeboliger ligeledes skal 

revideres, politisk godkendes og ligge tilgængelige for borgerne. Dette gælder som følge 

af bek.nr. 344 § 10, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde og 

offentliggøre kvalitetstandarder vedr. ydelser, der gives efter SEL § 83 stk. 1,2 og 4 i 

plejeboliger.

Som følge heraf skal de nuværende godkendte kvalitetsstandarder på:

• Personlig pleje

• Praktisk hjælp

• Madservice/Døgnkost

leveret i plejeboliger rettes til, således at de får samme opbygning, layout og bliver mere 

læsevenlige. Ligeledes at rehabiliterings- og selvhjulpenhedsdagsordenen indarbejdes 

sprogligt som ved kvalitetsstandarderne for borgere, der ikke er bor i plejebolig. Der bliver 

således behov for en gennemskrivning af disse kvalitetsstandarder - på samme måde 

som de øvrige kvalitetsstandarder nu er gennemskrevet.  Det foreslås derfor, at der 

nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ældrerådet og 

Handicaprådet samt CSP og CSSM i lighed med tidligere proces for arbejdet med 

kvalitetsstandarderne for §§83, 83a og 86.

Arbejdsgruppen forventes at kunne være klar med Kvalitetskataloget for ”Hjælp og pleje 

til beboere i plejeboliger” indeholdende en kvalitetsstandard med generel information, 

personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og døgnkost og praktiske oplysninger m.m. til 

behandling i Socialudvalget efter sommerferien.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet, Ældrerådet og udtalelse i Center-MED i 

CSP.

Sagen sendes til høring ved Ældrerådet og Handicaprådet
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Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at,

1. der nedsættes en arbejdsgruppe til at varetage opgaven med at omskrive de 

eksisterende kvalitetsstandarder jf. ovenstående                                                                                                                                        

2. det overdrages til Center for Social og Sundhedsmyndighed at indkalde 

repræsentanter til arbejdsgruppen og gennemføre processen, som beskrevet i 

sagsfremstillingen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 29-03-2016
Handicaprådet tiltræder indstillingen.

Fraværende: Dorte Svendsen

Udvalg: Ældrerådet Dato: 29-03-2016
Ældrerådet repræsenteres i arbejdsgruppen ved formand og næstformand.

Ældrerådet mener, at der også skal laves kvalitetsstandard vedr. § 79 i Serviceloven, der 
omhandler forebyggende hjemmebesøg. Dette tages op med Myndighedsafdelingen.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Pia Karlsen

Bilag
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8 (Åben) Evaluering af Handicapmesse - Din indsats - din glæde 2015
Sags ID: EMN-2014-01657

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Handicaprådet afholdte Handicapmesse – Din indsats – din glæde i Arena Nord i dagene 

2. og 3. oktober 2015.

I forbindelse med planlægning og afholdelse af messen 2015 var det 

forventet, 

-      at Handicaprådets medlemmer/stedfortrædere stillede frivillige ressourcer 

til rådighed, så Kommunens anslåede timetal heraf ville kunne reduceres i 

forhold til messen 2012 

-      at messen gik i 0 rent økonomisk, efter de budgetter der skulle foreligge. 

Begge dele lykkedes og med stor tilfredshed. Der kom mange udstillere, men 

ikke det antal besøgende, som Handicaprådet havde håbet på.

Handicaprådet har udarbejdet et evalueringsnotat, som vedlægges.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller:

 At notatet tages til efterretning

 At Handicaprådet fremsender et forslag eller oplæg til Socialudvalget, når 

der evt. vil blive foreslået en handicapmesse om 2 - 3 år.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Pia Karlsen

Bilag

• Evaluering af handicapmesse 2015 til SOU (1211862 -
EMN-2014-01657)
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9 (Åben) Pilotprojekt: Kommunikationsskærme til Sæby Ældrecenter
Sags ID: EMN-2016-00378

Sagsbehandler: Hanne Engholm Hansen

Ansvarligt center: IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
En afdeling på Sæby Ældrecenter har eksperimenteret med teknologisk 
understøttelse af arbejdsgange. Eksperimentet har været med til at modne 
medarbejderne digitalt og givet dem lyst til at udnytte de digitale muligheder 
yderligere. Eksperimentet har vist at en teknologisk understøttelse af 
arbejdsgange giver et bedre overblik i forhold til opgaverne på afdelingen. 
Medarbejdere og ledelse på Sæby Ældrecenter kan se et potentiale i at udvide 
eksperimentet til et pilotprojekt, hvor en mere forkromet og omfattende 
løsning tages i anvendelse, som også gælder centrets øvrige afdelinger. 
Pilotprojektet drejer sig både om optimering af arbejdsgange plus forbedrede 
forhold omkring kommunikation mellem borger, pårørende og Sæby 
Ældrecenter. Det drejer sig helt konkret om en kommunikationsløsning, hvor 
borger og medarbejder hver især anvender en skærmløsning opstillet hos 
borger.
Investeringen beløber sig på 1.000.000kr første år, som finansieres af 
Digitaliseringspuljen under Direktøren for Social og Sundhed. 
Effektiviseringsgevinster ved anvendelse af kommunikationsløsningen skal 
finansiere udgifter til drift på 500.000kr de efterfølgende år.
Projektleder Hanne Engholm deltager under punktet. 

Indstilling
Direktøren for Social og Sundhed indstiller:

- at pilotprojektet gennemgås for Ældrerådet
- at sagen sendes til høring i ÆR inden udvalgsbeslutning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 02-03-2016
Sagen genoptages efter høring i Ældrerådet og i MED-organisationen.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 29-03-2016
Orientering ved Hanne Engholm.

Skærmen indeholder dels en borgerdel med borgerens kalender og f.eks. billeder af 
familie – og dels en medarbejder del, hvor medarbejderen krydser af, hvilke opgaver der 
er udført ved borgeren samt hvornår. Samtidig kan medarbejderen se, hvor langt 
kollegaerne er kommet (om de har brug for en hjælpende hånd).

Ældrerådets høringssvar:
ÆR støtter projektet, men er dog skeptisk over for økonomien, idet denne ikke er endeligt 
afklaret.
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Beslutninger:
Udvalget bakker op om projektet, og følger økonomien tæt.

Fraværende: Pia Karlsen

Bilag

3. bilag_projektoplaeg_kommunikationsskærme_SOU (1231736 - EMN-
2016-00378)

4. LokalMED Sæby Ældrecenter 200316 referat ekstraordinært møde 
(1291875 - EMN-2016-00378)

5. Udtalelse fra CenterMED Sundhed og Pleje - Pilotprojekt 
kommunikationsskærme (1291877 - EMN-2016-00378)
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10 (Åben) Henvendelse fra Irene Hjortshøj - Situation vedr narko i 
Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-00869

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Irene Hjortshøj ønsker følgende behandlet på udvalgsmødet:

- Situation vedr. narko i Frederikshavn Kommune.

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Notat vedr. misbrugssituationen i Frederikshavn kommune omdelt på mødet og 
gennemgået af handicap- og psykiatrichef Ulla Verner.. 
Drøftet og taget til efterretning.

Socialudvalget ønsker arbejdet med at få lavet en Misbrugspolitik sat i gang.

Bilag

• Status på stofmisbrugssituationen i Frederikshavn 
Kommune (1294982 - EMN-2016-00869)
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11 (Lukket) Formanden orienterer

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Samarbejdsgruppen indkaldes til dialogmøde kl. 13.00 i forbindelse med udvalgsmødet 
den 4. maj 2016.

Kl. 14.00 afholdes dialogmøde med Ældrerådet og kl. 15.00 med Handicaprådet.

Fraværende: Pia Karlsen
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