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1 (Åben) SOU - budgteopfølgning 310816
Sags ID: EMN-2016-02577

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. 31. august 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. 31 august 2016 
874,9 mio. kr. ekskl. overførte overskud fra 2015 (hensat på bankbøger).
Det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2016 er opgjort til 872,9 
mio. kr. og dermed forventes et nettomindreforbrug på 2,0 mio. kr.
Mindreforbruget vedrører væsentligst flg. områder:

Visitationsenheden

Socialudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme udgør pr. 31. august 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 budgetopfølgningens tages til efterretning, herunder konklusioner 
og anbefalinger

 At budgetopfølgningen videresendes til Økonomiudvalgets behandling

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
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Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 SOU Budgetopfølgning August 16 (1418268 - EMN-2016-02577)
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2 (Åben) Etablering af aflastningslejligheder for unge
Sags ID: EMN-2016-01888

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Som resultat af et møde mellem politikere og pårørende til borgere i kommunale 

tilbud, blev der i foråret 2015 igangsat et arbejde med fokus på overgangen 

fra børne- og ungeområdet til voksenområdet for handicappede borgere i 

Frederikshavn Kommune. Formålet har været at sikre en smidig og gradvis 

overgang til voksentilværelsen for de unge.  

For at opnå dette formål, har der blandt andet været nedsat to 

arbejdsgrupper med bred repræsentation fra forskellige centre i Frederikshavn 

Kommune. Arbejdet er nu afsluttet og resulterer i flere konkrete tiltag, hvoraf 

Socialudvalget her præsenteres for et forslag om etablering af en eller flere 

aflastningslejligheder for unge.

Den ene aflastningslejlighed foreslås etableret på Koktvedparken, der er et 

botilbud for borgere, som har behov for intensiv omsorg, pleje, støtte og 

vejledning i forhold til dagligdagens aktiviteter og gøremål.

Etablering af et aflastningstilbud på Koktvedparken vil betyde, at antallet af 

pladser på botilbuddet reduceres fra 31 til 30. I stedet etableres en 

aflastningslejlighed, som kan benyttes skiftevis af 3 eller 4 borgere i 

aflastningsophold. Lejligheden vil blive indrettet, så den passer til primært 

unge mennesker.

Ophold i aflastningslejligheden vil give unge, som er i målgruppen for et 

botilbud på Koktvedparken, en mulighed for at lære stedet at kende, og det 

vil dermed gøre en eventuel senere indflytning nemmere. På den måde vil 

jævnlige ophold være med til at sikre en smidig overgang til 

voksentilværelsen for de unge. Samtidig vil det medvirke til at give borgere et 

tilbud om aflastning i Frederikshavn Kommune, hvor de på nuværende 

tidspunkt ofte henvises til tilbud i andre kommuner.

Ved etablering af aflastningslejligheden på Koktvedparken imødekommes et 

ønske fra borgere og pårørende, som hidtil har været henvist til aflastning 

udenfor Frederikshavn Kommune. 

Praktisk vil etableringen af en aflastningslejlighed betyde, at Frederikshavn 

Kommune overtager lejligheden og sikrer huslejebetaling til Boligforeningen 

Vesterport. Frederikshavn Kommune sikrer ligeledes vedligeholdelse, 

istandsættelse og møblering af lejligheden.
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Foruden en aflastningslejlighed på Koktvedparken, er det en mulighed også at 

etablere en aflastningslejlighed som en del af Bofællesskaberne, som er 

botilbud for borgere, der primært har brug for vejledning og verbal støtte til 

at kunne klare sig personligt, praktisk og socialt. 

Behovet for en aflastningsplads i Bofællesskaberne vurderes på nuværende 

tidspunkt som mindre end for borgere, som er i målgruppen for 

Koktvedparken. Der er ikke konkret efterspørgsel efter aflastning i 

Bofællesskaberne på nuværende tidspunkt, så etablering af en 

aflastningslejlighed vil skulle bero på en forventning om, at et øget fokus på 

overgange vil medføre et øget behov for aflastningspladser generelt.

Etablering af aflastningslejligheder i eksisterende botilbud forudsætter, at 

ændringen godkendes af Socialtilsyn Nord.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender etableringen af en 

aflastningslejlighed på Koktvedparken. Socialudvalget bedes desuden angive retning for 

det videre forløb vedrørende etablering af en aflastningsplads i Bofællesskaberne.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 29-08-2016
Taget af dagsordenen.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag
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3 (Åben) Dagskolen Nordjylland - ansøgning om udvidelse af pladser samt 
målgruppens alder.
Sags ID: EMN-2016-01964

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Dagskolen Nordjylland har siden 2013 været godkendt som Aktivitets- og samværstilbud 

efter Servicelovens § 104. Frederikshavn Kommune er myndighed for dagtilbuddet, og vi 

har indgået kontrakt om tilsyn med Revas Aps, så de fører tilsyn med forholdene i 

dagtilbud på voksenområdet i Frederikshavn Kommune.

Dagskolen Nordjylland fik i november 2015 udvidet antallet af pladser på skolen fra 6 til 8. 

De ønsker nu at udvide med yderligere 2 pladser samtidig med, at målgruppens alder 

udvides fra 18-35 år til 18-60 år.

Dagskolen Nordjylland oplever en stigende efterspørgsmål på deres tilbud og ønsker 

derfor at udvide med 2 pladser til 10 pladser. Dagskolen har i øjeblikket 8 borgere 

tilknyttet, alle med handleplaner i forhold til aktiviteter, samvær og timeantal:

en borger = 9 timer/uge

to borgere = 16 timer/uge

to borgere = 21 timer/uge

en borger = 22 timer/uge

en borger = 22,5 timer/uge

en borger = 27 timer/uge

En fuld plads på skolen er 27 timer/uge, og de fleste elever udfylder derfor ikke en fuld 

plads. Ifølge borgernes handleplaner er der ingen, der stopper i deres tilbud det næste 

halve år.

Dagskolen vurderer, at de kan rumme to elever yderligere, da kun få elever udnytter 

pladsen fuldt ud, og da de samtidig har kapacitet hertil i forhold til de fysiske rammer og 

strukturen omkring tilbuddet.  

Daghøjskolen Nordjylland ansøger samtidig om at udvide målgruppen fra 18-35 år til 18-

60 år. De har haft henvendelser indenfor den pågældende alder og vurderer derfor, at der 

i lokalområdet også er behov for pladser til borgere over 35 år. Dagskolen Nordjylland 

oplever, at det er borgernes interesse og ikke deres alder, der er afgørende for relationer.
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Vurdering af ansøgning

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har behandlet ansøgningen fra Dagskolen 

Nordjylland. Ansøgning samt tillæg til ansøgning er vedlagt som bilag til sagen.

På baggrund af de erfaringer vi i almindelighed har med Dagskolen Nordjylland, har vi 

vurderet, at der ikke er forhold, der taler imod godkendelse af ansøgningen. I 

sagsbehandlingen har vi desuden gennemgået den seneste tilsynsrapport fra Revas, 

som ikke indeholder kritiske bemærkninger om Dagskolen Nordjylland. 

Vi har endvidere indhentet en vurdering fra Revas i forhold til den konkrete ansøgning. 

Revas vurderer på baggrund af deres kendskab til skolen, at ansøgningen om udvidelse 

af pladser bør kunne imødekommes. De vurderer, ligesom Daghøjskolen selv, at der er 

ledig kapacitet og fysiske rammer, der kan rumme 2 ekstra borgere. Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed kan tilslutte sig dette.

Med hensyn til udvidelse af målgruppens alder ser Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed ikke nogen hindring for dette. Der har ikke været en faglig 

begrundelse for den oprindelige aldersgrænse, og desuden findes der ikke lignende 

aldersgrænser i kommunen egne § 104-tilbud. Revas har lavet samme vurdering og 

påpeger, at i forhold til den aktuelle målgruppe er det den kognitive alder mere end den 

fysiske alder, der er relevant.

Det skal understreges, at Frederikshavn Kommune ikke forpligter sig til at benytte de 2 

ekstra pladser, der ansøges om, men det vil udelukkende være et tilbud som 

Frederikshavn Kommune kan benytte, hvis det findes relevant.

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget imødekommer ansøgning fra 

Dagskolen Nordjylland om udvidelse af 2 pladser til en ramme på 10 pladser, samt 

udvider målgruppens alder til 18-60 år. Dog med den bemærkning, at Frederikshavn 

Kommune ikke forpligter sig til at benytte de 2 ekstra pladser ved Dagskolen Nordjylland. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.
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Fraværende: Helle Madsen

Bilag

 Ansøgning om udvidelse af antal pladser samt målgruppens alder 
(1404846 - EMN-2016-01964)

 Tilæg § 104 ansøgning (1404856 - EMN-2016-01964)
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4 (Åben) Etablering af ny træningssal på Kastaniegården 2016
Sags ID: EMN-2016-01821

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Flytning af Fristedet

Fristedet, som er det nuværende dagtilbud for borgere med demens på Kastaniegården,

flyttes pr. 1. september 2016 til det nye Aktivitets- og Træningscenter for borgere med 

demens på Ingeborgvej. I den forbindelse frigøres det nuværende lokale på 

Kastaniegården. 

Omdannelse til træningssal

En stadig større del af de borgere, som kommer på Kastaniegården, kommer der i 

forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Derfor har de ofte et stort genoptræningsbehov 

og udskrives med en genoptræningsplan. Borgere, der ikke har en genoptræningsplan, 

har brug for at være fysiske aktive for at hindre funktionstab, mens borger er indskrevet 

på Kastanjegården. På den baggrund er der behov for nye og bedre 

genoptræningsfaciliteter på Kastastiegården. Forbedrede træningsmuligheder på 

Kastaniegården vil virke motiverende på rehabiliteringstankegangen.

Det frigjorte lokale kan omdannes til ny træningssal til brug for borgere, som er på 

midlertidig aflastningsplads på Kastaniegården.

Omkostninger

Etableringen af den nye træningssal vil kræve en istandsættelse af lokalerne anslået til 

kr. 35.000 samt indkøb at nyt træningsudstyr for kr. 100.000 - samlet anslået udgift vil 

være kr. 135.000. Det nuværende træningsudstyr og faciliteter på Kastaniegården vil 

indgå i de nye fællesfaciliteter.  

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

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at:

 At Socialudvalget bevilliger kr.135.000 til etablering af ny træningssal 
på Kastaniegården. 

 At midlerne finansieres af Værdighedspuljen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 26-09-2016
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Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet støtter Social- og Sundhedsdirektørens indstilling.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag
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5 (Åben) Muligheder for sikring af borgere med demens, så de ikke kommer 
i hjælpeløs tilstand
Sags ID: EMN-2016-00138

Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Sagsresumé 

Socialudvalget har på møde den 6. april 2016 drøftet, hvilke muligheder der er for bedre 

at kunne sikre borgere med demens, så de ikke kommer i ”hjælpeløs tilstand” ved fx at 

forlade deres bolig. Der er efterfølgende blevet arbejdet på at afsøge forskellige 

muligheder både i forhold til lovgivning på området samt organisering og tilrettelæggelse 

af hjælp og støtte for demente borgere.

Socialudvalget anmodes om at tage stilling til, om der i forbindelse med udarbejdelse af 

ny handleplan for demensområdet skal udarbejdes et forslag til en implementeringsplan 

for indsatser, der er med til at sikre borgere med demens.

Forskellige muligheder for sikring af borgere med demens i henhold til servicelovens 

bestemmelser og ved særlig organisering og tilrettelæggelse af hjælp og støtte til 

demente

I en beskrivelse af forskellige muligheder for at sikre borgere med demens, så de ikke 

kommer i en hjælpeløs tilstand, er der grundlæggende to forhold der spiller ind. Det er 

henholdsvis kommunens omsorgspligt og borgerens ret til selvbestemmelse. Her gælder 

det som altovervejende hovedregel, at kommunens indsatser, der skal drage omsorg for, 

at borgeren ikke kommer i en hjælpeløs tilstand, altid skal afvejes mod handlinger, der 

sikrer borgeren størst mulig selvbestemmelse og handlefrihed. Det er i det lys, at fx 

servicelovens bestemmelser beskriver, hvilke indgreb i selvbestemmelsesretten der 

lovligt kan anvendes for at sikre borgere med demens. I loven lægges der desuden op til, 

at der så vidt muligt anvendes pædagogiske og bygnings- og indretningsmæssige tiltag 

inden indgreb i selvbestemmelsesretten tages i anvendelse.

I bilag 1 er nogle af de forskellige ”sikrings-muligheder”, som i større eller mindre grad 

anvendes på demensområdet i Frederikshavn Kommune beskrevet nærmere. Der er 

også beskrivelser af sikrings-muligheder, som kun er taget i begrænset anvendelse. Det 

gælder fx områder med ny teknologi, men det gælder også i forhold til viden om nye 

indsatser, hvor der vil være behov for at afsætte midler til udvikling og implementering 

med henblik på at styrke indsatsområder som fx sansestimulering, fysisk indretning af 

bygninger og udearealer og rehabilitering. De ”nyere” og knap så anvendte sikrings-

muligheder og indsatsområder er udtryk for, at der sker en stor udvikling på 

demensområdet. Den udvikling er afhængig af, at der sker en fortsat stor prioritering og 

kompetenceudvikling på demensområdet i de enkelte kommuner. Det er derfor også 
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indsatsområder, som forventes at komme til at indgå i den nationale demenshandleplan, 

som Sundheds- og ældreministeren snart udmelder.    

Nye indsatser og tiltag på demensområdet i forlængelse af værdighedspolitik for 

ældreplejen samt ny handleplan for demensområdet

Det gælder som nævnt generelt, at den socialpædagogiske indsats eller personlige 

kontakt mellem plejepersonale og borger ikke må tilsidesættes til fordel for teknologiske 

hjælpemidler som fx alarm- og pejlesystemer. Men på den anden side skal det også 

fremhæves, at der i dag findes en lang række teknologiske hjælpemidler og 

velfærdsteknologi, som stort set alle borgere gør brug af i mere eller mindre omfang. Det 

gælder fx mobiltelefoner, som i dag helt naturligt er udstyret med GPS. Det betyder, at 

mobiltelefonen kan anvendes til at hjælpe med at finde vej og orientere sig – og/eller den 

kan anvendes til at registrere motionsløbeturen osv. Det er ikke længere teknologi, som 

der sættes nævneværdig spørgsmålstegn ved, idet teknologien er med til at løse 

konkrete opgaver. På samme vis burde der måske heller ikke blive stillet spørgsmålstegn 

ved, at der anvendes tilgængelig teknologi (samme GPS) i forhold til at sikre, at borgere 

med demens kommer i en hjælpeløs tilstand. Men der er lovgivningen på området ikke 

helt endnu. Derfor er der i Frederikshavn Kommunes forslag til en værdighedspolitik for 

ældreplejen sat fokus på, at det er værdigt at tage ny og smart teknologi i brug på et 

tidspunkt, hvor den enkelte borger selv, eventuelt i samarbejde med ægtefællen, kan 

træffe beslutning om at tage teknologi til sig med henblik på at sikre sig selv. 

Når Sundheds- og ældreministeren udmelder den nationale handleplan for 

demensområdet, skal der også udarbejdes en lokal demenshandleplan. Det vil i den 

forbindelse – og i sammenhæng med værdighedspolitikken som fokuserer på en række 

prioriterede indsatsområder inden for ældreplejen, som er med til at understøtte et 

værdigt liv med livskvalitet og selvbestemmelse for den enkelte borger – give mening, at 

beskrive eventuelle behov og og udarbejde en implementeringsplan for indsatser, der kan 

være med til at sikre borgere med demens.

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget træffer beslutning om:

 At der i forbindelse med udarbejdelse af ny handleplan for demensområdet skal 

udarbejdes et forslag til en implementeringsplan for indsatser, der er med til at 

sikre borgere med demens.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 26-09-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet støtter Social- og Sundhedsdirektørens indstilling.

Beslutninger:
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Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag

 Oversigt over tiltag som kan sikre at borgere med demens ikke 
kommer i hjælpeløs tilstand ved at forlade hjemmet (1303172 - EMN-
2016-00138)

 Vejledning til Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse 
(1303192 - EMN-2016-00138)



Socialudvalget - 04-10-2016 15:00 Side 15 af 36

6 (Åben) Behov for opgradering af nødkaldeanlæg på Kastaniegården
Sags ID: PRJ-2016-00002

Sagsbehandler: Jens Jacob Wolsing

Ansvarligt center: IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Sagsresumé

Der har været gentagende problemer med nødkaldeanlægget på 

Kastaniegården, hvor anlægget periodisk er helt ude af drift. En gennemgang 

af nødkaldeanlægget viser, at anlægget er nedslidt. Anlægget skal derfor 

udskiftes, da det ikke er muligt at opdatere det nuværende nødkaldeanlæg 

(DECT telefonanlæg). Udskiftning af nødkaldeanlægget vil også gøre det 

muligt at koble ny velfærdsteknologi som fx demenssikring på anlægget.

Krav om nødkald i kommunens ældre- og plejeboliger

Det er et krav i Almenboligloven, at der fra alle ældre- og plejeboliger hurtigt 

skal kunne tilkaldes hjælp hele døgnet. Det er kommunen, der træffer 

beslutning om, på hvilken måde hjælpen skal kunne tilkaldes afhængigt af 

beboergruppens behov. Der er således ikke bestemte tekniske krav i forhold 

til nødkald i ældre- og plejeboliger.

En gennemgang af alle nødkald i kommunen viser, at flere anlæg er 

utidssvarende og dårligt fungerende. Det gælder fx nødkaldeanlægget i 

boligerne på Kastaniegården, som er kommunens egne boliger, hvor 

anlægget skal udskiftes, da det periodisk slet ikke virker. Dette medfører 

ekstraudgifter til øget beredskab for at sikre, at borgeren fortsat får hjælp.

Det anbefales, at nødkaldeanlægget på Kastaniegården opgraderes til den 

nyeste version af nødkalds-løsninger. Denne løsning vil gøre det muligt at 

tilslutte anlægget til et fælles administrationssystem for alle nødkald i 

kommunen, hvis der træffes beslutning om at etablere en fælles løsning for 

alle nødkald – se særskilt sagsfremstilling vedrørende forslag om central 

administrationsløsning for nødkald.

Mulighed for tilkobling af demenssikring mv.

Udover at få et funktionsdygtigt nødkaldeanlæg, vil det nye anlæg også give 

mulighed for at tilkoble ny velfærdsteknologi på anlægget, som fx 

demenssikring og overfaldsalarmer. Der vil være tale om tilkøb til anlægget, 

men det anses som en fordel, at anlægget giver mulighed for at tilkoble ny 

teknologi i takt med udviklingen og nye behov især i forhold til borgere med 

demens. Det er også et af indsatsområderne i kommunens værdighedspolitik 

for ældreplejen, at relevant velfærdsteknologi præsenteres og tages i 

anvendelse så tidligt som muligt af hensyn til den enkelte borgers livskvalitet 

og selvbestemmelse. Opgradering til nye nødkaldeanlæg vil således gøre det 



Socialudvalget - 04-10-2016 15:00 Side 16 af 36

muligt at iværksætte relevante initiativer som fx demenssikring, som der bl.a. 

skal fokus på i forbindelse med kommunens værdighedspolitik.

Økonomi

Opgradering af nødkaldsanlæg på Kastaniegården :
Total år 1 Drift

Nyt Kaldeanlæg 260.000

Årligt service v/nyt anlæg -12.000

Årligt service v/Gl. anlæg* 12.000

* ved videreførelse af det gamle anlæg kan der påregnes omfattende 
vedligeholdelsesomkostninger

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet og til udtalelse i 

CenterMED for Sundhed & Pleje.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller:

 At der bevilges 260.000 kr. til at udskifte og opdatere 

nødkaldeanlægget på Kastaniegården

 At anlægget finansieres af midlerne til en værdig ældrepleje.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 26-09-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet støtter Social- og sundhedsdirektørens indstilling.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen
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Bilag

 Udtalelse nye nødkaldssystem Kastaniegården (1414969 - EMN-2016-
00042)
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7 (Åben) Ændring vedr. indkøbsordning 
Sags ID: EMN-2016-02463

Sagsbehandler: Karen Henning Lind Christoffersen

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Ankestyrelsen har i principafgørelse 13-16 af 14.4.2016 truffet afgørelse i en sag om 
indkøbsordning.

Ankestyrelsen fastslår i afgørelsen, at for at være berettiget til indkøbsordning må 

borgeren som følge af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv 

være i stand til at varetage indkøb. 

Ankestyrelsen fastslå desuden, at en kommune i sin kvalitetsstandard kan fastsætte, at 

borgere, som er i stand til at benytte tekniske redskaber som eks. online supermarked 

eller telefonisk varebestilling ikke kan bevilges indkøbsordning. Hvis borgeren selv kan 

varetage opgaven og dermed er selvhjulpen, er borgeren ikke omfattet af personkredsen 

og derfor ikke berettiget til at modtage praktisk hjælp. Af afgørelsen fremgår også, at 

kommunen i så fald ikke er forpligtet til at betale for vareudbringning af varerne.

Nuværende praksis her i kommunen er, at hvis en borger grundet fysisk, psykisk eller 

sociale vanskeligheder ikke kan foretage egne indkøb herunder få bragt varerne hjem 

uden udgift, er der blevet bevilget indkøbsordning.

Det har ikke tidligere været praksis i Frederikshavn Kommune at vurdere, om en borger 

selv kunne foretage indkøb via internet, telefon eller lignende.

Af nuværende kvalitetsstandarder for praktisk hjælp fremgår ikke, at borgere, der selv 

kan bestille dagligvarer via internettet eller telefon ikke er berettiget til indkøbsordning. 

Hvis det ønskes at indføre en sådan praksis, er det derfor nødvendigt med en ændring af 

kvalitetsstandarderne.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed foreslår, at nuværende kvalitetsstandarder for 

praktisk hjælp tilrettes, således det fremgår, at borgere, der selv kan foretage indkøb via 

internettet eller telefonen, ikke er berettiget til at modtage indkøbsordning. Ved vurdering 

af borgerens behov for indkøbsordning vil der blive set på, om borgeren har adgang til 

internet eller telefon.

Følgende foreslås som ændring (understregningen):

»Hvem kan få hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask?
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Hjælpen er bestemt efter behov og ikke ud fra alder eller diagnose. Hjælpen tildeles på 

baggrund af din funktionsnedsættelse og behov for hjælp. 

Hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder ikke selv kan klare hele 

eller dele af rengøringen, indkøb og/eller tøjvasken i dit hjem og ikke kan bringes til det, 

har du mulighed for at få hjælp til det. Tildelingen af hjælpen fokuserer derfor på dine 

egne ressourcer, og du skal som udgangspunkt deltage i et rehabiliteringsforløb. Her 

bliver det afklaret, hvad du selv kan klare, og hvad du eventuelt kan genoptrænes til selv 

at kunne igen. Først herefter bliver det afgjort, hvad du kan få hjælp til. 

Der ydes som hovedregel ikke hjælp til rengøring, indkøb eller tøjvask, hvis du bor 

sammen med en rask ægtefælle / samlever eller en anden pårørende over 18 år. 

Indkøbsordning ydes som hovedregel heller ikke, hvis du selv kan bestille varer over 

internettet i eks. online supermarkeder eller via telefon. Du kan dog blive visiteret til hjælp 

til at sætte varerne på plads, hvis du har behov for dette.«

En ændring af kvalitetsstandarderne kan medføre en revurdering af borgere, der på 

nuværende tidspunkt er bevilget indkøbsordning. Det drejer sig på nuværende tidspunkt 

om 277 borgere.

Hvis ovenstående godkendes, skal der tages stilling til, om borgere, der på nuværende 

tidspunkt er bevilget indkøbsordning, skal forblive i denne ordning, eller om der skal 

foretages revisitering efter de nye kvalitetsstandarder. En revisitering af borgere med 

indkøbsordning vil kunne gennemføres i løbet af ét år. Borgere, der har potentiale til at 

blive rehabiliteret til selv at kunne foretage indkøb enten over internettet eller telefonisk 

efter oplæring, vil kunne bevilges § 83 a – rehabilitering.

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller ovenstående ændringsforslag vedr. 

kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp – til borgere i eget hjem eller ældrebolig til 

Socialudvalgets drøftelse.

Herudover at udvalget, såfremt den nye kvalitetsstandard godkendes tager stilling til 

 om borgere, der på nuværende tidspunkt er bevilget indkøbsordning, skal 

bibeholde ydelsen efter nuværende kvalitetsstandard eller

 om borgere, der på nuværende tidspunkt er bevilget indkøbsordning, skal 

revisiteres efter den nye kvalitetsstandard.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 26-09-2016
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Ælderådets høringssvar:
Ældrerådet støtter forslaget med ændring af kvalitetsstandarden, samt at nuværende 
borgere der er bevilget indkøb, skal revisiteres løbende efter den nye ordning. 

Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Den nye kvalitetsstandard for praktisk hjælp drøftet og godkendt. Handicaprådet 
anbefaler model 2 og med løbende revisitering.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Ændringsforslaget drøftet. 
Udvalget godkender, at borgere der på nuværende tidspunkt er bevilget indkøbsordning, 
løbende skal revisiteres efter den nye kvalitetsstandard.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag
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8 (Åben) Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede socialområde 
og specialundervisning 2017
Sags ID: EMN-2011-00806

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU, BUU, BR

Sagsfremstilling
Sagsresumé

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det 

specialiserede socialområde- og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Det 

indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale for de højt specialiserede 

kommunale og regionale tilbud på området. Rammeaftalen skal dels vurdere, om der er 

sammenhæng mellem kommunernes behov for sociale tilbud og udbuddet heraf og dels 

udpege centrale fokusområder, hvor der er behov for, at der samarbejdes på tværs af de 

nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 

er godkendt i KKR Nordjylland og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og 

Region Nordjyllands regionsråd.

Baggrund

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftalen 

2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. 

Med Rammeaftalen 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de 

nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. 

Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter 

således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

o Borgere med svære spiseforstyrrelser

o Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland 

o Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud

o Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud

o Gentænkning af rammeaftalen

Gentænkning af rammeaftalen

I forbindelse med den politiske behandling af Rammeaftalen 2016 var der fra politisk side 

flere meldinger om, at Rammeaftalen 2016 var for bureaukratisk, og at den med fordel 

kunne forenkles. Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har drøftet de 
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politiske tilbagemeldinger, og har på den baggrund forenklet Rammeaftalen 2017 og 

påbegyndt et arbejdet frem mod en mere strategisk og politisk fokuseret rammeaftale.

Den nye udformning af Rammeaftalen 2017 er således samtidig kickstart til en 

gentænkningsproces, hvilket skal sikre, at de kommende års rammeaftaler bliver endnu 

mere strategiske og politisk relevante samtidig med, at processen for udarbejdelse af 

rammeaftalen bliver mindre bureaukratisk. Det betyder, at de spørgeskemaer, der hidtil 

har været anvendt til at indsamle viden til rammeaftalen, fremadrettet ikke udsendes. For 

Rammeaftalen 2018 vil der i stedet blive lagt vægt på en dialogorienteret proces, som 

involverer det faglige og politiske niveau i kommunerne og regionen samt 

brugerorganisationerne. Udkast til processen er vedlagt som bilag 2, og kommentarer og 

input hertil er meget velkomne.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social, sundheds og kulturdirektøren og Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren 

indstiller, at

 udkast til Rammeaftalen 2017 godkendes

 orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 Bilag 1 - Udkast til Rammeaftale 2017 (1414301 - EMN-2011-00806)
 Bilag 2 - Beskrivelse af gentænkning af Rammeaftalen 2018 (1414302 

- EMN-2011-00806)
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9 (Åben) Bevilling til værdig ældrepleje 2016
Sags ID: EMN-2016-02545

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 er der afsat en pulje på 1,0 mia. 

til ældreområdet, til en mere værdig ældrepleje.

Frederikshavn Kommunes andel af puljen udgør 13.752.000 kr. Midlerne 

tildeles for et år ad gangen.

Frederikshavn Kommune modtog d. 16 August 2016 svar fra ministeriet om, 

at Frederikshavn Kommunens ansøgning for 2016 er imødekommet, med 

afsæt i den udarbejdede Værdighedspolitik samt indsendte redegørelse for 

midlernes anvendelse.

Jf. bevillingsreglerne må der ikke afholdes udgifter uden der er 

bevillingsmæssig dækning.

Socialudvalget skal derfor fremsende anmodning til Økonomiudvalget om, at 

de modtagne puljemidler bevillingsmæssigt placeres under Socialudvalgets 

budgetområde.

Initiativerne behandles og godkendes i Socialudvalget og tager afsæt i den 

udarbejdede Værdighedspolitik samt indsendte redegørelse for bevillingens 

anvendelse. Der skal ved årets udgang indsendes regnskab til Sundheds- og 

Ældreministeriet.

Indstilling

Social og Sundhedsdirektøren indstiller:

At Socialudvalget anmoder Økonomiudvalget om en bevilling i 2016 på 

13.752.000 kr., bevillingen finansieres af tilsvarende beløb modtaget fra 

Sundheds- og Ældreministeriet, som er betinget af, at midlerne anvendes til 

de ansøgte formål.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag
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10 (Åben) DIsponering af midler - værdig ældrepleje 2016
Sags ID: EMN-2016-02549

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ÆR, SOU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune modtog d. 16 August 2016 svar fra ministeriet om, 

at Frederikshavn Kommunens ansøgning for 2016 er imødekommet, med 

afsæt i den udarbejdede Værdighedspolitik samt indsendte redegørelse for 

midlernes anvendelse.

Frederikshavn Kommunes andel af puljen udgør 13.752.000 kr.

I forlængelse af tidligere orientering omkring anvendelsen af midlerne i 2017, 

som var en del af Socialudvalgets budgetoplæg for 2017, fremsendes hermed 

det administrative oplæg til anvendelse i 2016. Oplægget er væsentligst 

udarbejdet med afsæt i materialet fra budgetbehandlingen 2017.

Oplægget kan ses i vedhæftede bilag, idet det bemærkes at 2 af disse tiltag 

tidligere er politisk godkendt. Materialet gennemgås mere detaljeret på 

mødet.

Ældrerådet er orienteret om sagen.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller det administrative oplæg til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 26-09-2016
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og forventer at blive inddraget i det videre 
forløb.

Beslutninger:
Det administrative oplæg godkendt.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 Værdighedsmidler 2016 (1414973 - EMN-2016-02549)
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11 (Åben) Årsrapport - Socialtilsyn Nord - 2015
Sags ID: EMN-2015-00870

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Socialtilsyn Nord, der er placeret i Hjørring Kommune, fører bl.a. tilsyn med kommunale 

og private botilbud på det sociale område. Socialtilsynet udarbejder tilsynsrapporter efter 

hvert tilsyn. Socialudvalget bliver halvårligt præsenteret for konklusionerne i de 

tilsynsrapporter, der er modtaget på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn 

Kommune. 

Derudover udarbejder Socialtilsynet hvert år en årsrapport, der indeholder data fra alle 

nordjyske kommuner og for både voksenområdet og børne-ungeområdet. Rapporten 

indeholder Socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i tilbuddene. Udvalget 

præsenteres her for konklusionerne i årsrapporten 2015. Den samlede rapport er vedlagt 

som bilag.

Opsummering af resultaterne fra tilsynene i 2015

I årsrapporten fra 2015 er tilbuddenes kvalitet belyst med afsæt i Socialtilsynets 

kvalitetsmodel, som deles op i 7 temaer. Temaerne er:

- Uddannelse og beskæftigelse

- Selvstændighed og relationer

- Målgruppe, metoder og resultater

- Organisation og ledelse

- Kompetencer

- Økonomi

- Fysiske rammer

I 2015 udgjorde antallet af sociale tilbud under Socialtilsyn Nord 1.087 plejefamilier og 

324 tilbud. Alle har i løbet af 2015 haft minimum ét fysisk besøg.

Overordnet konkluderer Socialtilsynet, at langt de fleste tilbud og plejefamilier har en høj 

kvalitet. De konstaterer, at kvaliteten er meget høj hos plejefamilier og tilbud med børn og 

unge, mens niveauet er lidt lavere, men stadig højt på voksenområdet. Derudover 

konstaterer tilsynet, at langt de fleste borgere trives i deres tilbud/plejefamilie.

For voksenområdet er der et udviklingspotentiale i forhold til at arbejde med 

borgernes uddannelse og beskæftigelse. Derudover er der et 
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udviklingspotentiale i håndtering af magtanvendelser, som Socialtilsynet 

konstaterer, er et område, som mange tilbud ikke er tilstrækkeligt 

opmærksomme på.

Kvaliteten i socialtilsynet afgørelser

Socialstyrelsen har i foråret 2016 lavet en undersøgelse af Socialtilsynenes 

afgørelser i sager, hvor der blev udstedt vilkår eller påbud. Undersøgelsen 

handlede om de formelle krav i afgørelserne (klagevejledning og lignende) og 

derfor ikke selve de forhold, som der er truffet afgørelse om. 

Undersøgelsen viste, at afgørelserne fra Socialtilsyn Nord havde høj kvalitet i 

afgørelser om påbud, mens kvaliteten ikke var i orden i afgørelser om vilkår. 

Påbud gives i allerede godkendte tilbud, hvor Socialtilsynet finder forhold, der 

er så bekymrende, at de skal rettes op på for, at tilbuddet fortsat kan være 

godkendt. Vilkår gives ved ny- eller regodkendelse. Når man får et vilkår, er 

man godkendt, men skal efterfølgende opfylde nogle vilkår (betingelser).

Socialtilsyn Nord har forklaret, at forskellen i afgørelserne skyldes den interne 

sagsgang. Fra 1. januar 2016 har Socialtilsyn Nord ændret deres sagsgang, 

og de forventer derfor ikke, at der vil være problemer med kvaliteten af 

afgørelserne fremover. 

Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet.

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

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 26-09-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt, Irene Hjortshøj – i 
stedet mødte Birthe Pedersen.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 Årsrapport 2015 Socialtilsyn Nord (1389195 - EMN-2015-00870)
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12 (Åben) Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016 -
2019
Sags ID: EMN-2016-02086

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Resumé

I oktober 2015 blev en satspuljeaftale på sundheds- og ældreområdet til 874,3 millioner 

kr. forhandlet på plads i Sundheds- og Ældreministeriet. 

Svage ældre, demente og mennesker med psykiske problemer er nogle af de grupper, 

som får glæde af midler fra satspuljen 2016-2019.

Sundhedsudvalget orienteres her om aftalen for 2016 – 2019.

Satspuljeaftalen for 2016 - 2019

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i oktober 

2015 en ny satspuljeaftale på sundhedsområdet.

Med aftalen blev partierne enige om at fordele midler fra satspuljen over de næste fire år 

til indsatser, der bl.a. skal komme de svageste ældre og demente til gavn. 

Der er afsat i alt 470 millioner kr. til en national handlingsplan for demens, som skal give 

demente og deres pårørende et bedre liv. Og 20 millioner kr. til en pulje, som blandt 

andre kommuner, frivillige foreninger mv., kan søge om midler fra til aktiviteter, der skal 

øge livskvaliteten hos de mere end 40.000 ældre, der i dag bor på plejehjem eller i 

plejebolig.

Med udgangspunkt i beboernes behov og muligheder kan aktiviteterne bl.a. bidrage til at 

styrke den personlige og sociale trivsel på plejecentrene. Aktiviteterne kan eksempelvis 

være centreret omkring gode måltider, naturoplevelser, kulturelle tilbud eller 

besøgshunde, som kan stimulere og aktivere beboernes følelser og lysten til at 

kommunikere. 

Der er også afsat 100 millioner kr. af til, at beboere på plejehjem kan få tilknyttet faste 

læger, og 29 millioner kr. til, at sårbare ældre kan få opfølgende hjemmebesøg.

Satspuljepartierne har desuden afsat midler til en række forebyggelsesinitiativer. Det 

gælder eksempelvis 30 millioner kr. til sundhedstjek, der har til formål at opfange tegn på 
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sygdom og øge opmærksomheden om risikofaktorer, som eksempelvis kan motivere til at 

leve sundere.

Derudover er der afsat 25 millioner kr. til stofindtagelsesrum, hvor stærkt afhængige 

misbrugere over 18 år kan indtage deres medbragte stoffer under hygiejniske forhold og 

under overvågning af kvalificeret personale, der kan gribe ind og hjælpe ved overdoser.  

En del af pengene fra dette års satspulje øremærkes til indsatser rettet mod mennesker 

med psykiske problemer. 

Telefonrådgivningstjenesten for selvmordstruede ’Livslinien’ får 5 millioner kr. til at 

videreføre sin natåbning, og foreningen ’Det Sociale Netværk’ bevilges 1 millioner kr. til at 

arrangere næste års psykiatritopmøde, som bl.a. er med til at opbygge viden og udveksle 

erfaringer om psykiatrien generelt set. 

Derudover tildeles kampagnen ’EN AF OS’, der bl.a. har til formål at afstigmatisere

psykisk sygdom, midler til at fortsætte sit arbejde med at fjerne de tabuer og negative 

opfattelser, der alt for ofte kobles til mennesker med psykiske lidelser.

Fakta om satspuljeaftalen:

Med satspuljeaftalen er der i alt afsat 874,3 millioner kr. til følgende initiativer 

på sundheds- og ældreområdet: 

 National handlingsplan for demens 2025: 470 mio. kr. (2016-2019) 

 Faste plejehjemslæger: 100 mio. kr. (2016-2019) 

 Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre: 82,4 mio. kr. 

(2016-2017) 

 Sundhedstjek: 30 mio. kr. (2016-2019) 

 Opfølgende hjemmebesøg for sårbare ældre: 29 mio. kr. (2016-2019) 

 Stofindtagelsesrum: 25 mio. kr. (2016-2017) 

 Pulje til livskvalitet på plejehjem: 20 mio. kr. (2016-2019) 

 Screening for cystisk fibrose: 14,8 mio. kr. (2016-2019) 

 Projekt 'I sikre hænder': 14 mio. kr. (2016-2018) 

 Videreførelse af forebyggelsesindsatsen i forhold til seksuel og 

reproduktiv sundhed for unge: 10,6 mio. kr. (2017-2018 

 Erstatningsordning til andenhånds-eksponerede asbestofre: 10 mio. kr. 

(2016 og frem) 

 Styrket indsats for børn og unge som pårørende: 9 mio. kr. (2016-

2018) 

 Pulje til forebyggelse af narkotikadødsfald med udlevering af modgiften 

Naloxon: 8 mio. kr. (2016-2018) 

 Pulje til kompliceret sorg: 8 mio. kr. (2016-2019) 

 Kultur på recept: 8 mio. kr. (2016-2019) 

 Forskning i HPV-vaccinens bivirkninger: 7 mio. kr. (2016-2018) 
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 Børnehospice – Sankt Lukas Stiftelsen: 6 mio. kr. (2016-2018) 

 Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien: 6 mio. kr. (2016-

2019) 

 Videreførelse af kampagnen ’EN AF OS’: 6 mio. kr. (2017-2019) 

 Telefonrådgivningstjenesten for selvmordstruede ’Livslinien’: 5 mio. kr. 

(2016-2019) 

 Nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter: 

3 mio. kr. (2017-2018) 

 Udbredelse af akuthjælpeordning: 1,5 mio. kr. (2016) 

 Det Sociale Netværk – afholdelse af Psykiatritopmøde 2016: 1 mio. kr. 

(2016 

Uddybning af de enkelte initiativer kan ses i bilaget: Aftale om satspuljen på 

sundheds- og ældreområdet for 2016 – 2019.

I slutningen af 2016 forhandles der igen satspulje.

Administration af ansøgningspuljerne på sundheds- og ældreområdet

Sundheds- og Ældreministeriet udbyder puljer, men den største del 

administreres af Sundhedsstyrelsen. Der kan dog også være puljer, som 

udbydes af Socialstyrelsen. Dette gælder områder indenfor psykiatri- og 

misbrugsområdet. 

Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen udarbejder IKKE 

fremadrettede oversigter over de puljer, der er på vej. Når puljerne er 

færdigbeskrevet offentliggøres de løbende via deres nyhedsbreve..

Socialstyrelsen udmelder, som noget nyt, ansøgningspuljer via 

bekendtgørelser. Puljebekendtgørelserne forvarsles 6 – 8 uger før udmelding.

Administrationen følger løbende de ansøgningspuljer der kommer, og 

vurderer relevans ud fra følgende kriterier:

 Strategisk prioritering af projekterne, så de udvalgte understøtter 

organisationens overordnede strategi

 Sikring af balance mellem projekter og drift

 Sikring af, at projektledelse bliver forandringsledelse

 Resursetræk contra udbytte

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres om satspuljeaftalen.

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 

 orienteres om satspuljeaftalen for 2016 – 2019 

Tidligere beslutninger:
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.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 Notat om screening af puljer på sundheds- og ældreområdet medio 
september 2016 (1412631 - EMN-2016-02086)
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13 (Åben) Sygefraværsstatistik august 2016 SOU
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

Socialudvalget

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2015 til og med juli 2016 

vist pr. måned. 

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 Bilag - Sygefraværsstatistik august 2016 (1392047 - EMN-2016-
01155)
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14 (Åben) Fastlæggelse af mødeplan for Socialudvalget 2017
Sags ID: EMN-2013-01640

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd vedtog på sit møde 31. august 2016 mødeplan for 

afvikling af byrådets møder i 2017.

Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned 

mødefri.

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 

Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd, foreslås møderne i Socialudvalget 

som hovedprincip afholdt i begyndelsen af hver måned.

 tirsdag den 10. januar

 tirsdag den 31. januar

 tirsdag den 7. marts

 Tirsdag den 4. april

 Tirsdag den 2. maj

 Torsdag den 15. juni

 Tirsdag den 15. august

 Tirsdag den 5. september

 Onsdag den 11. oktober

 Tirsdag den 7. november

 Tirsdag den 5. december

Møderne foreslås afholdt kl. 15.00.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at mødeplan for 2017 fastlægges. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Mødeplan for 2017 tiltrådt.
Møderne starter kl. 15.15.
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Fraværende: Helle Madsen.

Bilag
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15 (Lukket) Formanden orienterer

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.
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