
Referat Socialudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 01-06-2016 15:00

Mødeafholdelse: lokale 0.28

NB.

Tilstede: Jørgen Tousgaard (A) - Formand
Pia Karlsen (V) 
Helle Madsen (V) 
Bent H. Pedersen (A) 
Lars Oldager (DF) 
Karl Falden (A) 
Irene Hjortshøj (A)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Socialudvalget - 01-06-2016 15:00 Side 2 af 22

Indholdsfortegnelse

Socialudvalget

01-06-2016 15:00

1 (Åben) SOU-Budgetopfølgning 300416........................................................................3

2 (Åben) Mobilitet i hjemmeplejen .................................................................................5

3 (Åben) Foranalyse - konkurrenceudsættelse og brug af 
fremmedaktør - Madservice.............................................................................................8

4 (Åben) Kommunalt tilsyn 2015 - plejeboliger ............................................................10

5 (Åben) Forslag til værdighedspolitik for ældreplejen i 
Frederikshavn Kommune...............................................................................................13

6 (Åben) Klippekortsordning - status 2016...................................................................16

7 (Åben) Nyt dagtilbud til demente i Frederikshavn .....................................................18

8 (Lukket) Udbud - depotdrift på Hjælpemiddelområdet i 
Frederikshavn Kommune...............................................................................................22

9 (Lukket) Formanden orienterer.................................................................................22



Socialudvalget - 01-06-2016 15:00 Side 3 af 22

1 (Åben) SOU-Budgetopfølgning 300416
Sags ID: EMN-2016-01375

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og 

Direktør foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Socialudvalgets 

område. Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder 

og priser) gennemregnet. 

På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke 

omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de 

omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, 

eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Socialudvalgets korrigerede driftsbudgetramme udgør pr. 30. april 2016 870,3 

mio. kr. ekskl. overførte overskud fra 2015 (hensat på bankbøger).

Det forventede regnskabsresultat pr. 30. april 2016 er opgjort til 867,3 mio. 

kr. og dermed forventes et nettomindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører væsentligst flg. områder:

 Visitation fritvalgsområdet

Socialudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme udgør pr. 30. april 2016 2,7 

mio. kr. og de forventede udgifter estimeres til 2,7 mio. kr. ekskl. overførte 

overskud fra 2015 (hensat på bankbøger

De hensatte beløb på bankbøger både under drift og anlæg indgår ikke i 

budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. 

økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2016, og henstår 

alene som en evt. fremtid option. følgende beløb henstår fra 2015:

(Drift - overført overskud fra 2015 (bankbøger) 4,1 mio. kr.)

(Anlæg - overført overskud fra 2015 6,7 mio. kr.)

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:

At Socialudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, og fremsender 

denne til videre behandling i Økonomiudvalget.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Socialudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, og fremsender den 
til videre behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

 SOCUDV budgteopfølgning300416 (1325414 - EMN-2016-01375)
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2 (Åben) Mobilitet i hjemmeplejen
Sags ID: PRJ-2016-00049

Sagsbehandler: Hanne Engholm Hansen

Ansvarligt center: IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Projektoplæg vedrørende implementering af minibærbare i hjemmeplejen
Et område i hjemmeplejen har eksperimenteret med at anvende minibærbare 
i forhold til arbejdet ”i marken”. Medarbejderne blev hver især udstyret med 
en bærbar med mobiladgang til omsorgssystemet, e-mails, kalender etc., så 
de kunne dokumentere og tjekke journal i nuet på farten. 
Planlægningsmæssigt kunne de også få ændringer omkring kørelister eller 
andet hurtigere. Både dag-, aften- og nattevagt har været med i 
eksperimentet, som i alt har omfattet 66 minibærbare i brug. Erfaringerne fra 
eksperimentet har vist sig at give gevinster både i forhold til kvalitet og 
effektivitet. 
Erfaringerne fra eksperimentet danner grundlag for et 
implementeringsprojekt, hvor hele hjemmeplejen er omfattet.

Gevinster
I eksperimentet blev der bekræftet at der dagligt kunne frigives tid i forhold 
til følgende:

 Reducering af rapportmøder om morgenen
 Udnyttelse af ledig tid (”hvid tid”) for dem, der kører på landet
 Effektivisering i forhold til dokumentation i nuet på stedet

Derudover var der en del gevinster, som der er blev arbejdet med under 
eksperimentet, som både dækker over kvalitative gevinster og 
effektiviseringsgevinster. 

 Reduktion af tid og udgifter til print og kopiering (eksempelvis ved 
kørelister)

 Effektivisering af planlægning
 Bedre mulighed for hurtig dokumentation betyder bedre målopfølgning 

bl.a. i forhold til LMIEL
 Tryghed for borger pga. dokumentation på stedet.
 Tryghed for borger betyder større tillid til ”systemet”, hvilket betyder 

forbedring af arbejdsmiljø, da frontmedarbejderen oplever mindre 
utilfredshed/mistillid fra borgers side. Der skal heller ikke i samme 
grad bruges ressourcer på at give borger aktindsigt.

 Ledelsesmæssige fordele
 Reduktion af kørsel, da der i nogle situationer kan undgå kørsel 

omkring kontoret.

Disse gevinster vil der arbejdes efter implementeringsprojektet, og vil 
sammenlagt bidrage med en effektivisering på gennemsnitlig 15 minutter pr. 
dag pr. medarbejder.
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Ud over ovenstående gevinster er der også kvalitative gevinster vedrørende 
datasikkerhed. Der vil blive en bedre beskyttelse af data i modsætning til, 
hvor kørelister etc. ligger i papirudgave.

Løsningen
Ovenstående gevinster kræver en mobil løsning til alle udekørende 
medarbejdere. Der er dog en del andre forudsætninger for at gevinsterne 
opnås. Disse er:

 Kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til god anvendelse af 
minibærbarene både i forhold til teknik og i forhold til anvendelse i 
samarbejde med borger, hinanden og ledelse.

 Ledelsesmæssig fokus og retning for implementeringen af 
minibærbarene og forandringerne, som hører til.

 God drift og support af medarbejdere i forhold til udstyr etc.
 Opgradering af grupperum til at kunne danne ramme for 

medarbejdere, som har brug for at kunne oplade minibærbarene etc. 
Herunder opsætning af trådløst netværk.

 Tilbehør, så som tasker, bilopladere ec, der gavner arbejdsgangen med 
minibærbarene.

Implementeringsprojektet skal sikre, at der bliver taget hånd om 
ovenstående.

Økonomi – Business Case
Økonomien for implementeringsprojektet ser i oversigtsform ud som følger:

År 0 År 1 År 2 År 3 År 4

-1.910.000 -1.910.000 0 0 0

0 -1.901.968 -1.901.968 -1.901.968 -1.901.968

0 1.986.600 3.973.200 3.973.200 3.973.200

-1.910.000 -1.825.368 2.071.232 2.071.232 2.071.232

Akkumulerede gevinster -1.910.000 -3.735.368 -1.664.136 407.096 2.478.328

Gevinster

Indtægter

Drift

Etablering

Etableringsomkostninger dækker over indkøb og forhold omkring etableringen 
herunder trådløst netværk i grupperum, ledelse og kompetenceudvikling. 
Udgifter er fordelt på År 0 og År 1.

Driftsudgifter vedrører support og service incl. løbende udskiftning af udstyr.
Indtægter dækker over gevinster i forhold til implementering af indsatsen. 
Indtægterne afspejler planen for implementeringen.
Udgifter til drift afholdes fremadrettet af IDV og beløbet skal derfor overføres 
til IDV
Realisering af økonomi:

Etableringsudgifterne kan ses i sammenhæng med de intentioner der danner 
grundlag for den kommende værdighedspolitik for ældrepleje i Frederikshav 
Kommune. Værdighedspolitikken er en del af økonomiaftalen for 2016, og 
Frederikshavn Kommune modtager på den baggrund 13,7 mio. kr. Alternativt 
skal Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 3.820.000 fordelt over 2 år. 
Finansieret af tilsvarende besparelser i hjemmeplejen i de efterfølgende år.
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Når projektet er fuldt implementeret er der tale om en netto mindreudgift på 
ca. 2,5 mio. kr., der skal anvendes til at nedbringe udgiftsniveauet på den 
kommunale hjemmepleje der i 2015 havde et merforbrug på 7,9 mio. kr. Den 
beregnede effekt af projektet er således et delelement af de tiltag der skal 
iværksættes for at bringe balance mellem budget og forbrug på området. 

For at fremskynde effekten af projektet, anbefales at etableringsudgifterne 
afholdes af de modtagne midler til værdig ældrepleje.
Sagen sendes til høring i Ældrerådet og CenterMed for Sundhed & Pleje.

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller at:

1. Projektet implementeres som beskrevet.

2. Etableringsudgifter finansieres af de modtagne midler til værdig ældrepleje.

3. Mindreudgiften anvendes til nedbringelse af det aktuelle udgiftsniveau i Center 

for Sundhed og Pleje (hjemmeplejen).

4. Der overføres 1,9 mio. kr. til IDV iht. projektplanen. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet ser positivt på projektet, som man dog ser vil give større fordele for 
personalet, end for borgeren. Ældrerådet kan imidlertid ikke anbefale at midlerne tages 
fra Værdighedspuljen og vil gerne indgå i en dialog herom.
Udtalelse fra CenterMed for Sundhed & Pleje fremgår af vedlagte bilag.

Beslutninger:
Indstillingen godkendes under forudsætning af, at ministeriet bevilger de 
ansøgte midler til værdig ældrepleje.

Bilag

 Udtalelser fra lokalMED Mobilitet i hjemmeplejen (1324351 - PRJ-
2016-00049)

 Udtalelse fra lokalMED CS Møllersvej 1 vedr mobilitet i hjemmeplejen 
(1331454 - PRJ-2016-00049)

 Udtalelse fra LokalMED CS Møllersvej 2 vedr mobilitet i hjemmeplejen 
(1331480 - PRJ-2016-00049)
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3 (Åben) Foranalyse - konkurrenceudsættelse og brug af fremmedaktør -
Madservice
Sags ID: EMN-2016-00534

Sagsbehandler: Birgitte Kvist

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
På mødet i den politiske følgegruppe vedr. budgetbemærkningen om 
konkurrenceudsættelse og brug af fremmed aktør den 10. september 2015 
blev det aftalt, at direktionen sætter et analysearbejde i gang vedrørende 
følgende opgaver: 

 Facility Management-delen af Ejendomscenteret 
 Plejehjem, både udbud af plejehjemsdrift og etablering af friplejehjem 
 Muligheder på arbejdsmarkedsområdet; her er der ikke sat specifikke 

opgaver på, men der arbejdes med en generel undersøgelse af 
muligheder og potentialer 

 Tandpleje 
 Træningscenter Phønix 
 Køkkenet, Ankermedet (Madservice)

Analyserne beskriver lovgrundlag, muligheder, fordele og ulemper ved 
konkurrenceudsættelse og/eller inddragelse af fremmed aktør i opgaverne. 
Der er ikke hermed truffet beslutninger om konkurrenceudsættelse af eller 
inddragelse af fremmed aktør i disse opgaver. 

Budgetparterne ønsker at afklare på hvilke øvrige områder, det vil være 
fordelagtigt at konkurrenceudsætte kommunale opgaver, og hvor det vil være 
fordelagtigt at øge inddragelsen af fremmede aktører. Konkurrenceudsættelse 
skal i givet fald også indeholde retten til afgivelse af kommunalt bud.
Konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmede aktører kan kun ske ved 
endelig politisk beslutning.

Der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af formanden for SOU, SUU, 
ØKU, AMU, TU og en repræsentant for hver af de øvrige budgetparter.

Den politiske følgegruppe behandlede foranalysen vedr. Køkkenet Madservice 
d. 18. februar. Foranalysen er vedhæftet som bilag. 
Følgegruppen drøftede og besluttede at sende sagen videre til behandling i 
Socialudvalget. Socialudvalget skal derfor beslutte om man ønsker at 
fortsætte processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af 
fremmed aktør vedr. køkkenet Madservice, eller om Madservice skal fortsætte 
driften som i dag.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget beslutter om:
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a) processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør 

skal fortsættes, og der dermed skal igangsættes en nærmere analyse og 

afklaring af model

b) Madservice skal fortsætte driften som i dag, og processen omkring 

konkurrenceudsættelse af området stopper her

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Af hensyn til forsyningssikkerheden skal madservice pt ikke konkurrence-
udsættes, og administrationen undersøger, hvordan køkkenet kan minimere 
sit underskud. 
Inden endelig beslutning i udvalget sendes sagerne til høring til rådene.

Bilag

 Rapport om mulig konkurrenceudsættelse KØKKENET februar 2016 
(1257833 - EMN-2016-00534)
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4 (Åben) Kommunalt tilsyn 2015 - plejeboliger
Sags ID: EMN-2015-00697

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Jævnfør Lov om Social Service § 151 stk. 2, skal kommunen hvert år foretage mindst ét 

uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre og Leve-Bo miljøer.

For at få et uvildigt tilsyn har Frederikshavn Kommune valgt at overdrage opgaven til 

Revas Aps.

Formålet med tilsynet er at kontrollere, at de kommunale opgaver bliver varetaget korrekt 

i henhold til Servicelovens §§83 og 86. Tilsynene skal desuden have fokus på:

1. at opgaverne i plejeboligerne bliver løst i overensstemmelse med de afgørelser, 

kommunen har truffet.

2. at opgaverne bliver løst i henhold til de kvalitetsstandarder, som Frederikshavn 

Kommune har vedtaget.

Tilsynene har således også til formål at sikre, at praktisk hjælp og personligt pleje i 

plejeboliger leveres i henhold til de politisk fastsatte målsætninger og beslutninger. 

Tilsynene har også fokus på genoptræningsaspektet hos borgerne samt generel

vedligeholdelse af fysisk og psykisk funktionsevne.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed sætter hvert år særlige fokusområder for 

tilsynene. I 2015 var fokusområderne:

 en vurdering af den indsats, der ydes for at inddrage beboerne og som giver dem 

mest mulig indflydelse på de forholde, der vedrører deres eget liv. Endvidere en 

vurdering af de initiativer, der er taget med henblik på at give beboerne mulighed 

for at bevare eller styrke deres funktionsniveau.

 en vurdering af om ovenstående fokus også afspejles i den skriftlige 

dokumentation. 

Metode for tilsynene og afrapportering

Revas har generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne i 

det enkelte tilbud og gennemgået skriftligt materiale vedrørende driften i 

almindelighed og indsatsen for den enkelte borger.

Fokuspunkterne er belyst og vurderet ud fra beboernes oplevede kvalitet. 

Desuden har ledelse, personale og pårørende været inddraget i tilsynene.
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Revas har efter hvert tilsynsbesøg udarbejdet tilsynsrapporter med 

beskrivelse af de iagttagelser, der er gjort under besøgene. Rapporterne er 

bygget op omkring vurdering af følgende emner:

 målgruppen

 boligforhold og de fysiske rammer

 de omsorgsmæssige forhold

 ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger

 skriftlig dokumentation

 magtanvendelse

 medicinhåndtering (i de plejecentre, hvor det er relevant)

I tilsynsrapporterne er der også mulighed for at påpege punkter, som kræver 

yderligere tilsynsbesøg.

På baggrund af de enkelte tilsynsrapporter har Revas udarbejdet en 

årsrapport, der er vedlagt som bilag til sagen.

Konklusion for afrapporteringerne

I 2015 har der ikke været ekstra tilsynsbesøg, hvilket betyder, at der ikke har 

været anledning til særligt kritiske bemærkninger om forhold i plejeboligerne 

og leve-bo miljøerne i Frederikshavn Kommune.

Revas giver overordnet en positiv vurdering af alle ovennævnte forhold. 

Vurderingen fra Revas er ligeledes positiv, når det drejer sig om de særlige 

fokuspunkter. Det betyder, at resultaterne bredt set er meget fine og 

forholdene er fundet i orden. 

I årsrapporten anbefaler Revas bl.a., at der fremadrettet kan arbejdes med 

følgende punkter:

 Fortsat opmærksomhed på at beboernes behov kan tilgodeses gennem 

hele døgnet, og at medarbejdergruppen har de fornødne kompetencer.

 Opmærksomhed på fordeling af ressourcer mellem beboerne set i lyset 

af, at målgruppen er kompleks.

 Overveje indretning og vedligeholdelse i forhold til beboernes og 

medarbejdernes trivsel.

 Vedligeholde og udvikle de faglige tiltag, der giver beboerne mest 

mulig indflydelse på forhold, der vedrører deres eget liv.

 Løbende ledelsestilsyn på dokumentation som kvalitetssikring og 

indblik.

 Sikre at oplysninger på hjemmeside og Tilbudsportalen er opdaterede 

og let tilgængelige.
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Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at årsrapporten godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 30-05-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen 
Tousgaard samt suppleant, Rikke Løgtved Bruus samt suppleant og Irene Hjortshøj.

Beslutninger:
Årsrapporten godkendes, idet det forudsættes, at administrationen har 
opmærksomhed på fokusområderne.

Bilag

 2015  Ældreområdet, Frederikshavn  Kommune, årsrapport (1302122 -
EMN-2015-00697)
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5 (Åben) Forslag til værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn 
Kommune
Sags ID: EMN-2016-00170

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU/SUU

Sagsfremstilling
Sagsresumé

Frederikshavn Kommune skal som følge af lovforslag have vedtaget en 

værdighedspolitik for ældreplejen senest den 1. juli 2016. Socialudvalget 

besluttede den 3. februar 2016, at invitere til fælles dialogmøde mellem 

Ældrerådet, Handicaprådet, Sundhedsudvalget og Socialudvalget med henblik 

på at drøfte den nærmere proces samt indhold i Frederikshavn Kommunes 

værdighedspolitik. Der blev på baggrund af dialogmødet nedsat en 

arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet, Center for 

Sundhed og Pleje samt Center for Social- og Sundhedsmyndighed, til at 

formulere et udkast til værdighedspolitikken.

Arbejdsgruppen præsenterer i vedhæftede bilag et forslag til formulering af 

Frederikshavn Kommunes værdighedspolitik. Udkastet til 

værdighedspolitikken sendes til Socialudvalget og Sundhedsudvalget til 

drøftelse og med anmodning om, at det sendes til høring i Ældrerådet og 

Handicaprådet samt udtalelse i Center MED Sundhed og Pleje og Center MED 

Social- og Sundhedsmyndighed.

Værdighedspolitik for ældreplejen i sammenhæng med kvalitetsstandarder og 

politik på området

Formålet med loven om kommunale værdighedspolitikker er at sikre, at en 

værdig pleje og omsorg skal give den enkelte ældre mulighed for at fortsætte 

med at leve det liv, som den ældre ønsker med størst mulig selvbestemmelse 

og livskvalitet. Værdighedspolitikken skal i forhold til dette beskrive, hvordan 

kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder:

 Livskvalitet

 Selvbestemmelse

 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 Mad og ernæring

 En værdig død
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Det fremgår af lovbemærkningerne, at værdighedspolitikken skal beskrive de 

overordnede værdier for ældreplejen. Derfor bør kommunalbestyrelsen også 

have værdighedspolitikken for øje, når kommunalbestyrelsen fastsætter de 

årlige kvalitetsstandarder for serviceniveau for hjemmehjælp, 

rehabiliteringsforløb og kommunaltræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 

86. Omvendt kan værdighedspolitikken således også med fordel ses i 

sammenhæng med kommunalbestyrelsens arbejde med og opfølgning på de 

årlige kvalitetsstandarder.

Inden for social-og sundhedsområdet er der formuleret en politik om, at "Den, 

der kan selv, skal selv". I dette ligger for det første en grundlæggende 

antagelse om, at det er forbundet med øget livskvalitet, at støtte det enkelte 

menneske i at kunne klare tingene selv så længe og så godt som muligt. Med 

denne tilgang sørger kommunen også for, at der er ressourcer til at støtte de 

borgere, der ikke kan selv. 

Som det fremgår af arbejdsgruppens forslag til formulering af en 

værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune, forstås 

værdighed grundlæggende som individuelt og afhængigt af det enkelte 

menneskes behov og liv. Værdighed handler ud fra arbejdsgruppens optik 

kort sagt om, hvordan vi skal være over for hinanden. For kommunens 

medarbejdere handler det om adfærden og tilgangen til, hvordan vi arbejder 

med andre mennesker. Værdighedspolitikken berører derfor også 

forventninger og sikring af medarbejdernes personlige og professionelle 

kompetencer, for at understøtte en høj kvalitet i ældreplejen.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at:

 Socialudvalget og Sundhedsudvalget drøfter udkastet til Frederikshavn 

Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen

 Udvalgene sender udkastet til høring i Ældrerådet og Handicaprådet 

samt til udtalelse i Center MED Sundhed og Pleje og Center MED 

Social- og Sundhedsmyndighed.

Indstilling til Socialudvalget den 1. juni 2016 og Sundhedsudvalget 
den 7. juni 2016
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at

 Socialudvalget og Sundhedsudvalget anbefaler ”Værdighedspolitik for 
ældreplejen i Frederikshavn Kommune” inklusive redegørelse til 
ministeriet til Byrådets godkendelse 
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 der efter ministeriets godkendelse iværksættes et arbejde med at 
udmønte indsatsområder i værdighedspolitikken i en konkret 
handleplan som drøftes med rådene

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler forslaget, og ser frem til at der snarest muligt udarbejdes en 
handleplan for opnåelse af de anførte mål i politikken.

Udvalg: CenterMED, Center for Sundhed og Pleje  Dato:23-05-2016
Udtalelse fra CenterMED, Center for Sundhed og Pleje:
CenterMED roser det store og flotte stykke arbejde, der er lagt i denne politik. Den er 
meget fyldestgørende. CenterMED opfordrer til, at billedet med to vinglas udskiftes, da 
alkoholmisbrug er et stigende problem. CenterMED opfordrer i stedet til at anvende et 
billede, hvor der udføres en eller anden form for aktivitet, da det er vigtigt at bevæge sig.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 30-05-2016
Handicaprådet anbefaler forslaget uden bemærkninger.

Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen 
Tousgaard samt suppleant og Rikke Løgtved Bruus samt suppleant.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Værdighedspolitik for Ældreplejen med layout (1314958 - EMN-2016-
00170)

 Redegørelse for anvendelse af midler til en mere værdig ældrepleje 
2016 (1327328 - EMN-2016-00170)
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6 (Åben) Klippekortsordning - status 2016
Sags ID: EMN-2016-01141

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
På Finansloven 2015 og 2016 er der afsat en pulje til en klippekortsordning, der giver en 

fastsat målgruppe mulighed for hver uge at modtage ekstra hjemmehjælp. Målgruppen er 

de svageste ældre, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 

83. I Frederikshavn Kommune er det besluttet, at borgere, der bevilges klippekortet, har 

½ time til rådighed hver uge med mulighed for at opspare op til 3 timer over en 6 

ugers periode.

Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvordan den ekstra tid skal 

anvendes. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og 

anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Der er på nuværende tidspunkt ca. 210 borgere, der aktivt gør brug af deres klippekort. 

Dette svarer til gennemsnittet gennem det sidste halve år. I hele forløbet har ca. 260 

borgere været visiteret til ordningen. 

Hjælpen bliver brugt til forskellige formål – herunder er der også borgere, der opsparer 

deres hjælp til en længevarende begivenhed. Overordnet har hjælpen været brugt til:

 Personlig pleje og praktisk hjælp (med overvægt af praktisk hjælp)

 Ledsagelse

 Andet – herunder blandt andet højtlæsning, møder mm.

Forbrug af puljen

Til rådighed i puljen 2016 (inkl. overførte midler fra 2015)2.600.00.-

Skønnet forbrug 2016 på baggrund af 1. kvartals aktivitet1.350.00.-

Overskud for året              1.250.00.-

Med det formål at få anvendt en større del af den tildelte pulje foreslås, at hjælpen 

snarest muligt øges til 1 time pr. uge. Med det antal borgere, som på nuværende 

tidspunkt er en del af ordningen, betyder det, at forbruget for 2016 skønnes at blive ca. 

2,4 mio. Det resterende beløb skal dække administration af ordningen samt visiteret 

afvikling af ordningen i 2017. Borgeren kan fortsat opspare timer. Opsparingen af timer til 
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længerevarende aktiviteter øges samtidig fra 3 timer til 6 timer over en periode på op til 6 

uger. 

På mødet i Ældrerådet den 19. maj 2016 blev Klippekortordningen drøftet med henblik på 

at finde muligheder for at anvende puljen i henhold til formålet med Klippekortordningen. 

Ældrerådet kan tilslutte sig forslaget med udvidelsen af Klippekortordningen til en time 

ugentligt. Ældrerådet ser gerne, at udvidelsen af Klippekortordningen til en time ugentligt 

gennemføres snarest, såfremt Socialudvalget træffer beslutning herom.

Der er for nuværende ikke kendskab til om puljeordningen videreføres under en eller 

anden form i 2017 og fremover.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget træffer beslutning om, at der i 

den resterende del af 2016 bevilges en 1 times ekstra hjælp pr. uge til de borgere, der på 

nuværende tidspunkt er og fremadrettet bliver visiteret til klippekortsordningen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
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7 (Åben) Nyt dagtilbud til demente i Frederikshavn
Sags ID: EMN-2016-00706

Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Socialudvalget besluttede på deres møde d. 2. december 2015, at der skulle 

arbejdes videre med en detaljeret implementeringsplan for et nyt dagtilbud for 

demente i Frederikshavn by, bestående af både et decideret dagligbud, samt et 

døgndækket mikrohotel (aflastning). Derfor skal Socialudvalget nu træffe den 

endelige beslutning om, om et nyt dagtilbud til demente skal iværksættes. På et 

kommende møde i Socialudvalget, skal der træffes beslutning om, om der skal 

oprettes et døgndækket mikrohotel,

Arbejdsgruppen bag det nye dagtilbud har derfor arbejdet videre med 

implementeringsplanen, for at oprette det nye dagtilbud i bygningerne på 

Ingeborgvej, der p.t. huser et aktivitetscenter. Implementeringsplanen er vedlagt 

som bilag 1 til sagen.

Den nye model for dagtilbud er mere tidssvarende end de nuværende tilbud, og 

forventes dermed i højere grad at kunne imødekomme borgerens behov, det er 

mere økonomisk bæredygtigt og giver personalet større rum for faglig sparring. 

Det giver mulighed for i højere grad at arbejde med et udviklingsperspektiv i kraft 

af den større volumen der er i tilbuddet, der bliver knapt så sårbart 

personalemæssigt.

I det nye tilbud bliver der følgende målgrupper:
Åbent tilbud om holdtræning og holdaktiviteter 
Dette kræver ikke visitation, men er åbent for alle borgere med 
hukommelsesvanskeligheder og let demens. 

Visiteret dagtilbud
Demenskoordinator visiterer til dette tilbud i samarbejde med 
dagtilbudsmedarbejderne, der ofte vil kende borgeren på forhånd fra
holdaktiviteter.
Aktivitetslederen kan visitere til omsorgskørsel til dette tilbud.

Lokaler til daghjem

 Der peges på bygningerne på Ingeborgvej, som i dag huser 

aktivitetscentret.

 Lokalerne er opdelt i mange rum, som giver mulighed for det dynamiske 

flow, som der er lagt op til i det nye dagtilbud.
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 Det nuværende aktivitetscenter bruges dagligt af ca. 40 – 50 borgere 

primært fra Ingeborgvej, mens et fåtal kommer udefra. De kommer dels 

for at spise i cafeteriet og dels for at deltage i aktiviteter. Af dem skønnes 

ca. 10 -15 at være i målgruppen til det nye dagtilbud for demente, hvilket 

vil give dem et mere målrettet tilbud end det de har p.t. 

 De udefrakommende brugere vil kunne rummes i det nye tilbud, men kan 

med fordel også henvises til at bruge Rådhuscentret eller 

aktivitetscenteret på Bangsbo, hvor aktiviteterne er bedre tilpasset deres 

målgruppe. Det samme gælder en del af beboerne på Ingeborgvej, 

såfremt de er motiverede for det. 

 Der vil være en restgruppe på ca. 5 -10 personer med psykiske handicap,

som vil have meget svært ved at undvære muligheden for et 

aktivitetstilbud i deres nærmiljø. I det omfang de ikke kan rummes i det 

nye dagtilbud, kan der indenfor de fysiske rammer, etableres en lille 

aktivitetsgruppe specielt målrettet dem, hvilket vil give dem et bedre 

tilbud end det nuværende. 

 Køkkenet vil være et aktiv for det nye dagtilbud. Beboerne på Ingeborgvej 

vil fortsat kunne få deres måltider i cafeteriaet. Der vil løbende blive 

arbejdet med at integrere cafeteriafunktionen og dagtilbuddet, for at 

skabe de mest optimale rammer og ro, som borgere med demens har brug 

for.

 En del foreninger benytter lokalerne ved eftermiddags- og aftenstid, 

hvilket kan fortsætte uændret.

Økonomi

 Mad: Borgeren betaler gældende cafeteriapriser i lighed med praksis i de 

øvrige aktivitetstilbud i Kommunen. Cafeteriaet drives som 

indtægtsdækket virksomhed og er dermed underlagt reglerne for 

afregning af moms til ikke-visiterede borgere, som de øvrige cafeteriaer på 

aktivitetscentrene.

 Udflugter/aktiviteter: Afregnes med borgeren efter kostpris.

 Kørsel: Borgere visiteret til daghjem kan visiteres til omsorgskørsel, 

hvorfor udgiften forventes at svare til hvad den er i dag.

 Etablering: Der forventes en samlet udgift på ca. 0,92 mio. kr. Se 

nærmere specifikation i implementeringsplanen. Det foreslås, at 

finansieringen af ombygningen sker via værdighedsmilliarden.

 Personale: Der vil ske en tilpasning af medarbejderstaben svarende til 1 

årsværk, hvilket sikrer at budgettet for det nye tilbud vil være 

bæredygtigt. 

 Ledelse: Der foretages en strukturændring, som medvirker at man samler 

ledelsen af aktivitets- og daghjemsområdet i Bangsbo og på Ingeborgvej.

Kvalitetsstandard og informationsmateriale



Socialudvalget - 01-06-2016 15:00 Side 20 af 22

Kvalitetsstandarden fra 2013 for daghjem for demente er omarbejdet til udkastet 

for ”Retningslinjer for kvaliteten af det visiterede dagtilbud til borgere i 

Frederikshavn Kommune” (se bilag 2).

Informationen til borgerne vil blive udarbejdet senere i processen.

Opkvalificering af medarbejderne

Medarbejderne opkvalificeres inden opstarten af tilbuddet med sammenlagt 3 

kursusdage som AMU kursus, og bliver derved udgiftsneutralt

Inddragelse af frivillige

Driften af huset vil ske i samskabelse mellem frivillige, brugere og pårørende. På 

Ingeborgvej er der på nuværende tidspunkt en meget aktiv og positiv kreds af 

frivillige, som med fordel kan inddrages fx ved at oprette en vennekreds eller 

frivillig-gruppe, som i samarbejde med personalet skaber aktiviteter, som er 

tilegnet husets brugere. De frivillige inddrages både i gruppe- og enkeltstående 

aktiviteter.

Tidsplan for opstart af tilbuddene

Inden opstart vil der blive fundet et nyt navn til dagtilbuddet. 
Straks når beslutning om igangsætning er truffet, kan der startes på at 
opbygge det åbne træningstilbud, med udgangspunkt i det eksisterende tilbud 
på Ingeborgvej. Det visiterede dagtilbud vil kunne igangsættes, når 
omforandringerne er foretaget. Det forventes at kunne starte 1. september 
2016 og samtidig lukkes de tre gamle daghjem. 
Der vil være et fokus på markedsføring af det nye tilbud.

Overførsel af resultater fra Frederikshavn til de øvrige daghjem i 

Kommunen

Det åbne træningstilbud bør være åbent for alle borgere i Kommunen, men 
afhængig af efterspørgslen kan der evt. etableres tilsvarende tilbud i tilslutning 
til de øvrige daghjem i Sæby, Strandby og Skagen. De to sidstnævnte ligger i 
tilslutning til aktivitetscentre, der har lokaler som kan benyttes og i Sæby vil fx 
Sundhedscenterets lokaler kunne benyttes. 
Resultaterne i Frederikshavn vil synliggøre, om man med fordel kan udbrede 
modellen til også at omfatte daghjemmene i Skagen og Sæby. 

Områdeleder for Sundhed, Træning og Aktivitet, Susanne Thaarup, deltager 
under behandlingen af punktet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget sender sagen i høring i 

Ældrerådet, Handicaprådet og i brugerrådet på Ingeborgvej og til udtalelse i MED.

Indstilling til Socialudvalget den 01.06.2016:
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at dagtilbud til demente i 
Frederikshavn Kommune etableres som beskrevet, og at etableringsomkost-
ningerne finansieres af midler til værdig ældrepleje under forudsætning af 
bevilling fra ministeriet.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Sagen sendes i høring.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler forslaget og ser frem til et mere tidssvarende dagtilbud, hvor der 
også er plads til borgere med begyndende demens, der ikke er visiterede.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 30-05-2016
Handicaprådet ser forslaget som et positivt tiltag.

Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen 
Tousgaard samt suppleant og Rikke Løgtved Bruus samt suppleant.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 Implementeringsplan for udvikling af dagtilbud til borgere med demens 
i Frederikshavn Kommune (1303080 - EMN-2016-00706)

 Retningslinjer for kvaliteten af Frederikshavn Kommunes dagtilbud til 
borgere med demens (1303091 - EMN-2016-00706)

 Udtalelse fra Centerrådet, Dagcenter Ingeborgvej (1320502 - EMN-
2016-00706)

 Udtalelse fra CenterMED og LokalMED STA (1326461 - EMN-2016-
00042)
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8 (Lukket) Udbud - depotdrift på Hjælpemiddelområdet i 
Frederikshavn Kommune

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

9 (Lukket) Formanden orienterer

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
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