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1 (Åben) Dialog med de tillidsvalgte vedr. Socialudvalgets budget 2017.
Sags ID: EMN-2016-01990

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
I stil med sidste år vil Socialudvalget gerne holde et møde de tillidsvalgte. 

Formålet med dialogen er 

- at drøfte det budget udvalget er nået frem til at kunne lave inden for de udstukne 

rammer, 

- hvad er vigtige opmærksomhedspunkter set fra TR’ernes side, og 

- er der andre forhold omkring budget 2017 og frem som de tillidsvalgte finder 

vigtigt at drøfte med udvalget.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at dialogmødet med de tillidsvalgte afholdes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Mødet gennemført med deltagelse af:
Myndighed: Vibeke Kofoed og Mette Brøner Thygesen
CHP: Kirsten Gøgsig, Dorte Flagstad, Katja Ryum
CSP: Helle Christensen, Susanne Pedersen og Malene Dam Hald Madsen.

Fraværende: Lars Oldager.

Bilag
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2 (Åben) SOU Budgetbemærkninger 2017
Sags ID: EMN-2016-01990

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget har på sine møder i hhv. Maj og Juni behandlet budgetforslaget 

for 2017, hvor der var pålagt budgettilpasninger for ca. 12,9 mio. kr. 

Forslagene til at realisere disse budgettilpasninger har været sendt til høring i 

relevante råd/nævn mv., og de efterfølgende høringssvar har indgået i 

udvalgets beslutningsgrundlag.

Således er behandlingen af de enkelte budgetposters størrelse på plads, og 

administrationen fremsender, på baggrund heraf, de tilrettede 

budgetbemærkninger og egenbetalingstakster til Udvalgets behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller

At budgetbemærkninger og egenbetalingstakster godkendes.

At materialet videresendes til Økonomiudvalgets budgetbehandling

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Lars Oldager.

Bilag

- SOCUDV . budgetbemrk. 2017 (1391346 - EMN-2016-01990)
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3 (Åben) Orientering om Indblik i Sundhedsvæsenets resuktater 2016
Sags ID: EMN-2016-01644

Sagsbehandler: Birgitte Kvist

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU og SUU

Sagsfremstilling
KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet udgav i maj 
2016 rapporten ”Indblik i Sundhedsvæsenets resultater 2016”. Resultaterne er 
landsdækkende og Frederikshavn Kommune markerer sig på en række områder med 
flotte resultater.
Det offentlige sundhedsvæsen skal opleves som sammenhængende med gnidningsfrie 
overgange mellem forskellige myndigheders ansvarsområder. Det forudsætter et tæt og 
velfungerende samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper. Frederikshavn Kommune 
har siden kommunalreformen arbejdet målrettet med såvel borgerrettet som patientrettet 
forebyggelse. Den patientrettede forebyggelse sker i samarbejde med almen praksis, 
sygehuse og andre relevante eksterne samarbejdsparter. 

Resultater for Frederikshavn Kommune

Generelt ligger Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune godt i forhold til resten af 
landet.

 Frederikshavn Kommune er blandt de 5 kommuner med den relative laveste 
frekvens af genindlæggelser

 Frederikshavn Kommune ligger sammen med Region Nordjylland lavt med 
korttidsindlæggelser

 Frederikshavn Kommune ligger lavt med somatiske indlæggelser af borgere med 
KOL

 Frederikshavn Kommune ligger lavt med somatiske indlæggelser af borgere med 
diabetes type 2

 Frederikshavn Kommune har flere borgere med kroniske sygdomme end resten 
af Region Nordjylland

 Frederikshavn Kommune har stadig en høj forekomst af daglig rygere

 Frederikshavn Kommune har stadig en meget høj forekomst af overvægt

Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet og
Handicaprådet.

Birgitte Kvist deltager under punktet.

Indstilling
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Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget
orienteres om resultater i ”Indblik i Sundhedsvæsenets resultater 2016”.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 16-08-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Flemming Rasmussen.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager.

Bilag

- Indblik-i-sundhedsvaesenets-resultater-maj-2016.ashx (1345300 -
EMN-2016-01644)

- PowerPoint-præsentation (1345301 - EMN-2016-01644)
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4 (Åben) Tilsyn på mad og måltider i Leve Bo, 2016
Sags ID: EMN-2016-01589

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Socialudvalget besluttede den 30. september 2015, at Revas i første halvår af 2016 
skulle lave et planlagt tilsyn på plejecentre med Leve Bo-miljøer med særligt fokus på 
mad.
Revas har lavet tilsyn på i alt 10 plejecentre med Leve Bo-miljøer. Ved 
tilsynene har Revas overværet måltider samt forberedelse til disse, og 
desuden fokuseret på at opleve atmosfære, omgangstone m.m.
Ved tilsynene har Revas haft samtaler med 28 beboere samt enkelte korte 
samtaler med andre beboere. Derudover har de talt med 43 pårørende, der er 
udvalgt, så de repræsenterer plejecentre og beboere bredt.  De har ligeledes 
talt med 42 medarbejdere, der primært er fastansatte i plejen, men også 
køkkenassistenter/kostansvarlige.
På baggrund af tilsynene har Revas udarbejdet én samlet rapport, der er 
vedlagt som bilag. Rapporten fokuserer på tre temaer:

- Rammerne
- Maden
- Deltagelse/indflydelse

Overordnet set er rapporten positiv, men den indeholder også anbefalinger til 
punkter, der bør arbejdes med fremover. Konklusioner og anbefalinger til 
hvert af de tre temaer gennemgås nedenfor.
Rammerne
Revas oplever, at rammerne omkring måltiderne generelt er tilfredsstillende 
herunder køkkenets placering, indretning og medarbejdernes guidende rolle 
omkring måltidet. Dog er enkelte køkkener små, hvilket kan være 
udfordrende for medarbejdernes arbejde og mulighed for at inddrage 
beboerne. På enkelte plejecentre kan støj fra fx radio og praktisk arbejde 
under måltidet virke forstyrrende.
Medarbejderne bærer gennem deres tilstedeværelse og aktive ageren med 
borgerne et stort ansvar for stemningen omkring måltidet. I enkelte tilfælde 
har Revas observeret tilfælde, hvor der kan arbejdes med etikken i forhold til 
samtale mellem medarbejderne. 
Revas’ indtryk er, at der er klar arbejdsfordeling og engagerede 
medarbejdere, hvilket giver en god stemning og en god oplevelse blandt 
beboere og medarbejdere både i forhold til måltidet og forberedelserne.
Det er i flere tilfælde iagttaget, at der udleveres medicin til borgerne under 
måltidet.
Ingen medarbejdere kan referere til den kommunale kostpolitik i Ydelses- og 
Kvalitetskataloget.
Anbefalinger i forhold til rammerne:

- Der bør være tydelighed omkring medarbejdernes mulighed for at 
spise med ved måltiderne således, at det er afklaret internt mellem 
medarbejderne i de enkelte Leve Bo-miljøer.
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- Det bør afklares, om der skal udleveres/håndteres medicin i 
forbindelse med måltider.

- Af hensyn til opgaveløsningen bør der sikres tydelig ansvarsfordeling 
mellem medarbejderne. Medarbejderne i Leve Bo-miljøer bør desuden 
have særlig interesse og eventuelle kurser i at løfte opgaven.

- Af hensyn til kommunikationen anbefales det, at der er en læsevenlig 
menuplan tilgængelig.

- Revas anbefaler, at der altid er fokus på etikken i forhold til omtale af 
beboere under måltidet. 

Maden
Revas oplever, at maden fremstår indbydende, både hvad angår farve, duft 
og anretning. Maden er frisk og varieret i indhold, og stort set i tråd med 
beboernes ønsker. Revas’ indtryk er, at både beboeren, medarbejderne og 
pårørende værdsætter, at maden laves i enhederne.
Enkelte steder er der iagttaget relativt kort tidsinterval mellem morgenmad 
og frokost. Dette beror ifølge medarbejderne på individuelle hensyn og aktuel 
dagsform. Det er uklart, hvor stor indflydelse beboere og medarbejdere har 
på, hvornår dagens varme måltid bliver serveret. 
I en enkelt enhed for beboere med demenslidelse nævner pårørende, at 
maden indimellem kan være præfabrikeret og dermed ikke frisk, som de 
havde forventet.
Anbefalinger i forhold til maden:

- På baggrund af enkelte udtalelser og iagttagelser kan man reflektere 
over madproduktionen i enheder med demente beboere.

- For at understøtte forventningsafstemning med beboere og pårørende i 
forbindelse med indflytning kan udlevering et skriftligt materiale om 
Leve Bo-miljøer herunder måltidet være en fordel.

- Der er opmærksomhed på beboere med ønsker/behov for særlig kost, 
men et udviklingspunkt kan være at variere alternativer og 
mellemmåltider.

Deltagelse/indflydelse
Medarbejderne har generelt øje for at inddrage beboerne i måltidernes 
facetter ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Beboernes motivation og 
medarbejdernes ressourcer har dog stor betydning for at følge op på dette.
En af tankerne bag Leve Bo-miljøerne er beboernes mulighed for at deltage i 
processen omkring måltider. Revas bemærker, at det er en relativ lille del af 
beboerne, der kan inddrages i det fysiske arbejde grundet deres forskellige 
funktionsnedsættelser. CSSM bemærker, at der er sket en ændring på dette 
område i forhold til da Leve Bo-miljøerne blev startet op. Beboerne har nu 
ofte ved indflytning flere funktionsnedsættelser end tidligere, og det kan 
derfor være svært for personalet at inddrage dem i processen omkring 
måltiderne.
Revas oplever, at der er varierende fokus på hygiejne i forhold til måltidet.
Anbefalinger til deltagelse/indflydelse

- Af hensyn til medarbejdernes mulighed for at udvikle og reflektere 
over måltidet anbefaler Revas, at der udarbejdes en kendt politik 
omkring måltidet. Det vil også kunne bidrage til at italesætte og 
synliggøre forventningerne til beboerne og medarbejderne indenfor de 
givne rammer.

- For at sikre og udvikle deltagelsen og indflydelsen kan man med fordel 
styrke samarbejdet mellem plejen og de kostansvarlige eksempelvis 
gennem organiseret dialog, sparring og forventningsafstemning. De 
kostansvarlige kan også med fordel drage nytte af hinandens viden og 
erfaring på tværs af plejecentrene.
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- Det bør drøftes, hvordan beboernes hygiejne i forhold til måltidet 

håndteres.

Center for Sundhed og Pleje (CSP) har haft ovenstående fremstilling til 

kommentering og havde i den forbindelse nogle kommentarer. CSP peger på, 

at brugen af præfabrikeret mad i samfundet som helhed har ændret sig 

gennem de seneste år. Således bruger mange i den almindelige, daglige 

husholdning fx saucer, supper, brød mv. som er præfabrikeret. Brugen af 

præfabrikeret mad i Leve Bo-miljøerne afspejler derfor brugen generelt i 

samfundet. 

CSP bemærker desuden, at det er en stor del af deres medarbejdere, og ikke 

enkelte som beskrevet i rapporten, der er blevet undervist i måltider til småt 

spisende og synkebesværede beboere. En diætist fra CSP har undervist i 

emnet i forbindelse med et andet kursus for personalet i Leve Bo-miljøer. 

Slutteligt bemærker CSP, at de bruger- og pårørenderåd, der bliver nævnt i 

rapporten ikke længere eksisterer. De er erstattet af andre dialogfora med 

beboere og pårørende som eksempelvis husmøder.

Under behandling af punktet deltager repræsentant/repræsentanter fra 

Revas.

Fremstillingen sendes til orientering i Ældre- og Handicapråd.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at tilsynet på mad og måltider i Leve 

Bo, 2016 tages til efterretning, og at Center for Sundhed og Pleje arbejder 

med anbefalingerne i rapporten fra Revas Aps.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 08-08-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Aksel Jensen – i stedet mødte Børge Bondeven Frederiksen, Jette Bruun 
Christensen – i stedet mødte Mona Petersen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte 
Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen samt suppleant.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 08-08-2016
Ældrerådet afventer en status på arbejdet med rapportens anbefalinger. 

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Lars Oldager.
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Bilag

 Rapport Måltidet i Levebo-miljø, Frederikshavn kommune 2016 
(1340327 - EMN-2016-01589)
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5 (Åben) Embedslægetilsyn 2015
Sags ID: EMN-2014-01568

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Embedslægeinstitutionen gennemfører hvert år uanmeldte tilsyn i kommunens 

plejeboliger for at undersøge de sundhedsfaglige forhold. Formålet med tilsynet er at 

forbedre den sundhedsmæssige indsats overfor de ældre i plejeboligerne. 

Den sundhedsmæssige indsats vurderes ved at se på den sygeplejefaglige 

dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse 

plejebehov. Der er udarbejdet en række målepunkter, som embedslægeinstitutionen 

vurderer ved tilsynet. Målepunkterne omfatter følgende emner:

- Instrukser og hygiejne

- Dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser

- Medicinhåndtering

- Patienters retsstilling

Hvert målepunkt bliver vurderet på baggrund af plejecentrenes instrukser og på baggrund 

af stikprøvekontrol hos beboerne. Efter hvert besøg bliver der udarbejdet en rapport med 

resultaterne, derudover laves der hvert år en samlet kommunal rapport.

Embedslægeinstitutionens hovedkonklusioner og opsummering

I 2015 er der ført tilsyn på følgende plejecentre:

- Søparken

- Lindevej

- Ankermedet 

- Aalbæk

- Rosengården

Embedslægeinstitutionen kan udelade at føre tilsyn det følgende år, hvis de vurderer, at 

forholdende er tilfredsstillende ved tilsynet. Dog kan tilsynet ikke udelades, hvis der fx er 

sket større ændringer i den daglige ledelse. I alt 12 plejecentre var i 2015 undtaget for 

tilsyn på baggrund af tilsynene i 2014. På Søparken, Lindevej, Ankermedet og Aalbæk 

plejecenter blev der på grund af organisatoriske ændringer ført tilsyn, selvom de som 

udgangspunkt var fritaget. 
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Nedenstående tabel sammenfatter resultaterne for tilsynsbesøgene i 2015. Derudover 

viser tabellen også resultaterne fra 2014 og 2013, så det er muligt at sammenligne med 

tidligere års tilsyn.

Konklusionskategorier Antal 

plejehjem 

2015

Antal 

Plejehjem 

2014 

Antal 

Plejehjem 

2013

Tilsynet har ikke fundet 

anledning til

bemærkninger

1 0 0

Tilsynet har fundet få fejl 

og mangler,

som samlet kun 

indebærer ringe

risiko for 

patientsikkerheden

2 12 4

Tilsynet har fundet fejl og 

mangler,

som indebærer 

patientsikkerhedsmæssige

risici

2 1 4

Tilsynet har fundet 

alvorlige fejl og

mangler

0 0 1

Tilsynet har fundet 

anledning til alvorlig

kritik

0 0 0

Da der er stort forskel på antallet af tilsynsbesøg i 2014 og 2015 er det svært at lave en 

sammenligning. Det må dog vurderes meget positivt, at der i 2015 har været et tilsyn, 

hvor der slet ikke har været anledning til bemærkninger. Det må ligeledes vurderes 

meget positivt, at ingen plejecentre har fået anmærkninger om alvorlige fejl og mangler.

Resultat betyder, at 3 af plejecentrene opfylder kravene til at bliver fritaget for tilsyn i 

2016.

De overordnede resultater for tilsynene i 2015 kan læses i embedslægens årsrapport, der 

er vedlagt som bilag til sagen.

Udover disse overordnede og generelle betragtninger, har 

embedslægeinstitutionen som nævnt udarbejdet rapporter for de enkelte 

plejehjem med konkrete anbefalinger til de enkelte enheder. Såfremt disse 

rapporter ønskes læst i deres helhed, kan de rekvireres ved henvendelse til 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed.
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Center for Sundhed og Pleje har haft ovenstående fremstilling til 

kommentering, de havde ingen kommentarer.

Fremstillingen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at årsrapporten fra embedslægen tages til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 08-08-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Aksel Jensen – i stedet mødte Børge Bondeven Frederiksen, Jette Bruun 
Christensen – i stedet mødte Mona Petersen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte 
Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen samt suppleant.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 08-08-2016
Ældrerådet har med glæde konstateret at 3 af plejecentrene er fritaget for tilsyn i 2016, 
samt at øvrige tilsyn ikke giver anledning til bemærkninger.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.

Bilag

 Embedslæge, årsrapport 2015 (1373906 - EMN-2014-01568)
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6 (Åben) Kommunalt tilsyn 2015 - Samværs- og aktivitetstilbud
Sags ID: EMN-2015-00869

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver 

efter Serviceloven løses jf. Lov om retssikkerhed og administration på det 

sociale område § 16. I Frederikshavn Kommune dækker tilsynet over 7 

kommunale og 2 private samværs- og aktivitetstilbud.

Frederikshavn Kommune har valgt at overdrage denne opgave til Revas Aps for at sikre 

et uvildigt tilsyn.

Formålet med tilsynet er at kontrollere, at den kommunale opgave bliver varetaget korrekt 

i henhold til Servicelovens § 104. Tilsynene skal have fokus på:

1. at opgaverne i tilbuddene 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. 

Med dette fokus har tilsynene til formål at sikre, at borgerne modtager et tilbud i henhold 

til de politisk fastsatte målsætninger og beslutninger. 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har i 2015 valgt at sætte særligt fokus på 

følgende områder:

- den indsats, der ydes for at fremme borgernes selvhjulpenhed og 

dermed mulighed for større selvstændighed i dagligdagen.

- om ovenstående afspejles i tilbuddene generelt, og om det fremgår af 

den skriftlige dokumentation herunder også de pædagogiske 

handleplaner.

Metode for tilsynene og afrapportering

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

det enkelte tilbud. I de fleste tilbud er der gennemgået skriftligt materiale 

vedrørende driften i almindelighed og indsatsen for den enkelte borger.

Fokuspunkterne er belyst og vurderet ud fra borgernes oplevede kvalitet. Den 

oplevede kvalitet er vurderet gennem samvær og samtale med borgerne.

Ledelse, personale og pårørende har også 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

- de fysiske rammer

- de pædagogiske og omsorgsmæssige forhold

- ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger

- skriftlig dokumentation

- magtanvendelse

- medicinhåndtering (i de tilbud, 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 samværs- og 

aktivitetstilbuddene 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, dog med henvisning til de generelle anbefalinger til områder, 

der kan arbejdes med. 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:

- dokumentation af den løbende indsats og beskrivelse af 

dagligdagshændelser

- opdatering af handleplaner

- fokus på regler og procedure for håndtering af medicin.

- højne fagligheden eksempelvis gennem ekstern supervision

Høring

Fremstillingen har været sendt til høring i Center for Handicap og Psykiatri, og 

de har givet følgende høringssvar: 
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”Center for Handicap og Psykiatri genkender konklusionerne i årsrapporten 

vedrørende tilsyn på aktivitets- og samværstilbud i Frederikshavn Kommune i 

2015. 

I Centret noterer vi med tilfredshed, at Revas generelt forholder sig positivt til 

kvaliteten af tilbuddene. Vi deler opfattelsen af, at borgerne generelt er 

tilfredse med den støtte og hjælp, de modtager. 

Revas kommer med enkelte punkter, som tilbuddene med fordel kan arbejde 

med. Disse punkter er ligeledes genkendelige, og beskriver forhold, som der

allerede er fokus på. Blandt andet har tilbuddene fokus på medarbejdernes 

faglige udvikling ved at sikre mulighed for faglig sparring og supervision.

Udvikling af den skriftlige dokumentation har også været et fokusområde i 

Center for Handicap og Psykiatri de seneste år. Det er væsentligt, at 

borgernes handleplaner er opdaterede, og ligeledes er der fokus på at 

dokumentere hændelser i dagligdagen, der har stor betydning for borgerens 

udvikling og trivsel. I forhold til den skriftlige dokumentation er der fokus på 

læringsaspektet, så dokumentationen medvirker til at gøre indsatsen i relation 

til borgerne endnu bedre”.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.  

Bilag

- Årsrapport 2015,  Samværs- og Aktivitetstilbud Frederikshavn 
Kommune (1302121 - EMN-2015-00869)
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7 (Åben) Kvalitetskatalog 2016 - SEL § 83 i plejeboliger
Sags ID: EMN-2015-50178

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
I forbindelse med revidering af kvalitetstandarderne for SEL §§ 83 og 86 blev CSSM 

opmærksomme på, at kvalitetsstandarderne på § 83 leveret i plejeboliger også skulle 

revideres, godkendes og være 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.

CSSM har sammen med repræsentanter fra CSP samt repræsentanter for Ældre- og 

Handicaprådene revideret kvalitetsstandarden, så den har samme opbygning og layout 

som de øvrige standarder. Kvalitetsstandarden er gjort mere læsevenlig, ligesom 

dagsordenen om rehabilitering og selvhjulpenhed er indarbejdet sprogligt.

Indholdet dækker følgende standarder:
• Generel information

• Personlig pleje

• Praktisk hjælp

• Ernæring/mad

• Kontaktoplysninger

Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.

Sagen sendes til høring i Ældre- og Handicapråd.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller kvalitetsstandarden vedrørende SEL § 
83 i plejeboliger til Socialudvalgets drøftelse og godkendelse.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 08-08-2016
Handicaprådet tiltræder indstilling uden yderligere bemærkninger.

Fraværende: Aksel Jensen – i stedet mødte Børge Bondeven Frederiksen, Jette Bruun 
Christensen – i stedet mødte Mona Petersen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte 
Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen samt suppleant.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 08-08-2016
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Ældrerådets høringssvar:
ÆR anbefaler Kvalitetsstandard 2016 for Plejeboliger.

Beslutninger:
Kvalitetsstandarden godkendt.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.

Bilag

- ENDELIG Kvalitetsstandard 2016 - Plejeboliger (1375693 - EMN-2015-
50178)
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8 (Åben) Ledsageordning i botilbud
Sags ID: EMN-2016-00251

Sagsbehandler: Karen Henning Lind Christoffersen

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Jævnfør Serviceloven § 97 skal kommunen tilbyde 15 timers ledsagelse pr. måned til 

borgere, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne.

Ledsageordningen tilbydes også borgere i botilbud, og på baggrund af en afgørelse fra 

Ankestyrelsen er der blevet behov for at justere kriterierne for tildeling af ledsagelse til 

denne gruppe borgere. 

Ledsageordningen omfatter individuel ledsagelse til selvvalgte aktiviteter udenfor 

hjemmet, som ikke indeholder socialpædagogisk bistand, og tilbydes uanset boform. Det 

fremgår dog af lovgivningen, at det som en del af bevillingen skal indgå, i hvilket omfang 

der i forvejen ydes individuel ledsagelse til selvvalgte aktiviteter som en integreret del af 

botilbuddet (§ 97-lignende ledsagelse).  Det betyder, at borgere i botilbud, der modtager 

ledsagelse som en integreret del af tilbuddet, ikke har krav på yderligere 15 timers 

ledsagelse om måneden, men i alt 15 timers ledsagelse pr. måned.

Ankestyrelsen har i en principafgørelse fastslået, at aktiviteter, der finder sted på 

hjemmedage i botilbud, kan være omfattet af ledsageordningen, så længe det drejer som 

om selvvalgte aktiviteter. Denne afgørelse har dannet grundlag for, at der i Frederikshavn 

Kommune er indført praksis om, at borgere i botilbud, som bevilges ledsageordning fast, 

fratrækkes 3 timer således, at de tildeles 12 timer om måneden i stedet for 15 timer. 

Denne generelle nedsættelse af antallet af ledsagetimer for borgere i botilbud, har 

Ankestyrelsen imidlertid afgjort ikke er lovlig, da det ikke er en konkret individuel 

vurdering af, hvor meget individuel ledsagelse, der gives den konkrete ansøger i det 

enkelte tilbud. På baggrund heraf er der behov for en ændring af praksis.

For at sikre at antallet af ledsagelsestimer beregnes på baggrund af en konkret individuel 

vurdering af den enkelte ansøger og ikke et fratræk af et på forhånd generelt fastansat 

antal timer, foreslås det, at det enkelte botilbud beskriver, hvor mange af de maksimalt 15 

timers § 97-ledsagelse, der for den enkelte ansøger er en integreret del af botilbuddet. På 

baggrund heraf træffer Center for Social- og Sundhedsmyndighed afgørelse i sagen og 

udarbejder bevillingen til borgeren. 

Opfølgning af ledsageordningen i botilbud sker efter behov, bl.a. på baggrund af 

ændringer meldt ind af borgeren selv, botilbuddet, sagsbehandlere eller pårørende mv. 
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En ændring af nuværende praksis vil betyde, at de borgere, der på nuværende tidspunkt 

er bevilget ledsageordning i botilbud, skal revurderes.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.  

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender den i 

sagsfremstillingen beskrevne fremadrettede praksis ved bevilling af ledsagelse efter 

Serviceloven § 97 til borgere i botilbud.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 08-08-2016
Handicaprådet tiltræder indstillingen.

Fraværende: Aksel Jensen – i stedet mødte Børge Bondeven Frederiksen, Jette Bruun 
Christensen – i stedet mødte Mona Petersen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte 
Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen samt suppleant.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.

Bilag
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9 (Åben) Ældreboliger som midlertidige boliger til flygtninge
Sags ID: EMN-2016-01870

Sagsbehandler: Suzanne Kogsbøll

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Integrationsrådet har siden hhv. 1. maj og 1. juni 2015 rådet over 10 midlertidige boliger 

til flygtninge. Ud af de 10 boliger er 4 af boligerne ældreboliger, som har været ledige 

over en længere tidsperiode. Henholdsvis 2 boliger på Chr. X. Vej i Skagen og 2 boliger 

på Mejerivej i Ravnshøj. Dette har foregået og er fortsat problemfrit.

Der er nu akut behov for flere pladser, idet der pt. mangler 6 pladser svarende til 3-4 

midlertidige boliger. Socialudvalget har derfor modtaget en anmodning om, at der stilles 

yderligere 4 ledige ældreboliger til rådighed med henblik på at løse den akutte 

boligmangel. 

Integrationsrådet forventer, at der efterfølgende vil blive behov for yderligere 7 eller flere 

midlertidige boliger.

I juli anmodes der om følgende ledige ældreboliger:

1 ekstra bolig på Mejerivej, Ravnshøj

1 ekstra bolig på Chr. X vej, Skagen

2 boliger på Stationsvej, Aalbæk

Jørgen Tousgaard har truffet en formandsbeslutning den 11. juli 2016, således at 

boligerne er frigivet midlertidigt til akut brug fra juli måned.

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet. 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektør indstiller, at Socialudvalget tager formandsbeslutningen til 

efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 08-08-2016
Ældrerådet ser positivt på, at nogle af de ledige ældreboliger anvendes til flygtninge, 
således at tomganghuslejen bliver nedbragt. 
Ældrerådet ønsker oplyst, om det er Socialudvalgets opfattelse, at der fortsat er brug for 
yderligere ældreboliger til flygtninge, og i bekræftende fald, hvor Socialudvalget forventer 
at boligerne skal findes?
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.

Bilag
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10 (Åben) Udarbejdelse af misbrugspolitik i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01893

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU/SUU/BUU/AMU

Sagsfremstilling
Formændene for Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 

har på et møde i maj 2016 behandlet spørgsmålet om, hvordan der kan 

arbejdes med en fælles retning for misbrugsområdet i Frederikshavn 

Kommune. Det blev på mødet besluttet at udarbejde en samlet 

misbrugspolitik.

En misbrugspolitik skal skabe synlighed omkring området og sikre 

sammenhæng mellem de indsatser, som kommunen står for i dag og mulige 

fremtidige indsatser. Det er tanken, at misbrugspolitikken skal være 

målsættende og udgøre en overordnet ramme for arbejdet på 

misbrugsområdet. 

Når den overordnede politik er udarbejdet, får de enkelte fagudvalg til opgave 

at lave en handleplan for, hvordan man på udvalgets respektive område 

understøtter den overordnede målsætning.

Misbrugspolitikken skal dække hele Frederikshavn Kommune og går dermed 

på tværs af de forskellige fagudvalg og på tværs af aldersgrupper. 

Udarbejdelsen af misbrugspolitikken sættes i gang i en mindre arbejdsgruppe 

bestående af nøglepersoner med kendskab til misbrugsområdet inden for 

social-, sundheds-, arbejdsmarkeds- og børne- og ungdomsområdet. 

Arbejdsgruppen får til opgave at lave et udkast til en misbrugspolitik, som der 

efterfølgende arbejdes videre med i en bredere kreds af interessenter. 

Udkastet til en misbrugspolitik præsenteres, drøftes og kvalificeres på en 

fælles temadag i oktober 2016. Temadagen har også til formål at sætte fokus 

på de indsatser og tilbud vi har i dag for at imødegå og håndtere 

misbrugsproblemer.

Deltagere på temadagen er medarbejdere og ledere, der arbejder med 

misbrug og misbrugsbehandling. Herudover inviteres repræsentanter fra 

Behandlingscenter Nordenfjord, TUBA, ungdomsuddannelserne og 

fagudvalgene (SOU, SUU, BUU og AMU).

Et muligt tidsperspektiv for udarbejdelsen af misbrugspolitikken ser således 

ud:

1. August 2016: Orientering i udvalgene om procesplan
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2. August-september 2016: Udkast til politik udarbejdes af 

arbejdsgruppe

3. Oktober 2016: Temamøde

4. Januar 2017: Endeligt udkast til misbrugspolitik til godkendelse i 

udvalgene

5. Januar-april 2017: Handleplaner i de enkelte udvalg

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 16-08-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Flemming Rasmussen.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.

Bilag
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11 (Lukket) Formanden orienterer

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.
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