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1 (Åben) SOU -  Frigivelse af rådighedsbeløb 2017
Sags ID: EMN-2016-03168

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

SOU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Loftslifte til plejeboliger 341.000 kr.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og Byrådet, at rådighedsbeløbene på Socialudvalgets 

område frigives, som ovenfor anført, med i alt 341.000 kr.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Fraværende: Irene Hjortshøj og Pia Karlsen.

Bilag
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2 (Åben) SOU - Orientering om uddelegering af budgetramme 2017 til 
laveste identificerbare omkostningssted 
Sags ID: EMN-2016-03248

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 

bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 

budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:

 At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person

 At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage 

omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for 

omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, 

der fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres. 

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse 

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

I vedhæftede bilag er oplistet de omkostningssteder og personer der er 

omfattet af uddelegeringsbestemmelsen i 2017.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen 

til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj og Pia Karlsen. 
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Bilag

 SOU budgetansvarlige 2017 (1732508 - EMN-2016-03248)
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3 (Åben) Orientering om tildeling af satspuljemidler til projekt Tidlig Indsats 
på Tværs (TIT)
Sags ID: EMN-2016-02464

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Resumé

7 projekter fra landets fem regioner har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om, at de har 

fået midler fra puljen til styrket sammenhæng for de svageste ældre. Puljen er en del af 

regeringens Aftale om satspulje på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019. De 7 

projekter modtager i alt 78,5 millioner kroner.

Region Nordjylland og 10 Nordjyske kommuner (herunder Frederikshavn) har fået tildelt 

støtte til projekt ”Tidlig Indsats på Tværs”. 

Sundhedsudvalget har tidligere behandlet ansøgningen og orienteres her om 

udvælgelsen.

Formålet med projekterne

Målet ved projekternes afslutning er både, at de svageste ældre medicinske patienter 

ikke oplever at falde mellem to stole, og at der er indsamlet viden og dokumentation til at 

kvalificere fremtidige indsatser. 

Sundhedsstyrelsens vægtning ved udvælgelsen

Sundhedsstyrelsen har ved vurderingen af ansøgningerne lagt vægt på, at projekterne 

kan bidrage med erfaring og viden om, hvilke organiseringer der sikrer bedre 

sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre. Et overordnet kriterium har således 

været, at det er muligt at opnå veldokumenterede, gode erfaringer, der eventuelt kan

udbredes nationalt. I henhold til puljeopslaget har Sundhedsstyrelsen endvidere vægtet 

geografisk spredning af projekterne, bred eller fuld tilslutning blandt kommuner i den 

relevante sygehus-klynge, dækning af både land og by samt patient-/borgergrundlag og 

involvering.

Projekterne, som har modtaget støtte, er samarbejdsprojekter mellem region og en eller 

flere kommuner. Der er givet støtte til projekter fra alle fem regioner, og i alt 60 forskellige 

kommuner. Sundhedsstyrelsen modtog i alt 12 ansøgninger til en samlet ansøgningssum 

af knap 154 mio. kroner.

Projekt ”Tidlig Indsats på Tværs” (TIT)
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Frederikshavn Kommune er en del af projekt ”Tidlig opsporing på tværs”, som har fået 

tildelt støtte.

Projektets overordnede mål er i tæt samarbejde med borgeren at skabe bedre og 

individuelt tilrettelagte forløb for gruppen af sårbare og svækkede ældre. Dette vil ske ved 

udvikling af nye samarbejdsformer omkring tidlig opsporing, tidlig indsats samt at finde 

alternativer til indlæggelse for derved at forebygge indlæggelser.

Projektet er to spor:

1. Tidlig opsporing og tidlig indsats

Det primære fokus vil være på tidlig opsporing af svækkede ældre i kommunerne. 

Opgaven varetages i almen praksis og kommunerne. Gruppen af svækkede ældre er 

dynamisk, og både almen praksis og kommunerne vil løbende kunne identificere borgere, 

der tilhører denne gruppe.

Med udgangspunkt i tidlig indsats for målgruppen udarbejdes handleplan for den enkelte 

borger. Handlingsplanen skal indeholder indsatser i kommune/almen praksis regi og vil 

sikre, at kommunen løbende kan følge borgeren tæt, herunder igangsætte eventuelle 

nødvendige foranstaltninger før en indlæggelse bliver nødvendig.

2. Udredningsenheder på hospitalerne

Der etableres en række udredningsenheder med udgangspunkt i hospitalerne, hvor 

kommunerne har ansvaret for at følge ind, følge op og følge hjem.

Regionen stiller specialistressourcer (læger og sygeplejersker) og fysiske lokaler til 

rådighed. Det sikres, at de borgere, som visiteres til udredningsenheden, har hurtig 

adgang til faglig vurdering og diagnostisk udredning. Regionens specialistressourcer og 

kommunerne sikrer, at der samarbejdes om udvikling af nye samarbejdsformer med 

henblik på at tilgodese et individuelt tilrettelagt forløb for den enkelte borger.

Det er hensigten, at der etableres 1-2 udredningsenheder på hver af regionens 

hospitaler. Antallet af enheder vil løbende blive tilpasset behov og efterspørgsel. En 

udredningsenhed skal ikke nødvendigvis ses som en fysisk enhed, men der vil lokalt 

også kunne afprøves andre udredningsmuligheder, f.eks. i form af elektronisk 

samarbejde via skærme. Det afgørende vil således være, at borgeren får adgang til 

hurtig, specialiseret udredning med henblik på at understøtte målene i projektet.

Økonomi

Sundhedsstyrelsens tilsagn yder 5.900.000 kr. til projektet. Under forudsætning af 

bevillingsoptagelse på finansloven vil der blive ydet yderligere tilskud i 2018 og 2019, 

således at der samlet kan anvendes 8.210.000 kr. i projektperioden.

Der blev oprindelig ansøgt om 12,5 mio. kr. i projektperioden med en medfinansiering på 

samlet 16 mio. kr. (i form af medarbejdertimer) for det nordjyske projekt. 
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Det videre arbejde

Der er nedsat en projektgruppe, som arbejder på at tilpasse projektet til det reducerede 

budget. 

Desuden skal der laves aftaler om de konkrete tiltag i de enkelte lokalområder.

I Frederikshavn Kommune tænkes den tidlige opsporing og indsat koblet på arbejdet med 

triagering. 

For arbejdet med udredning ønskes telesundhed indtænkt.

Ældrerådet, Handicaprådet og Socialudvalget orienteres om tildelingen af 

projektmidlerne.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget tager orienteringen 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 08-11-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Kristina Frandsen 

Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj og Pia Karlsen.

Bilag
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4 (Åben) Orientering om opsporing og hindring af ensomhed og isolation 
blandt Frederikshavn Kommunens ældre
Sags ID: EMN-2016-02809

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Resumé

Frederikshavn Kommunes har deltaget i ensomhedsprojektet med støtte fra 

ældrepuljemidlerne. Projektet er gået fra projekt til drift i 2016. Deltagelsen i projektet har 

medført en langt større opmærksomhed på at finde borgere, der er i risiko for at blive eller 

være ensomme og isolerede. På Sundhedscentrene har de forebyggende medarbejdere 

særlig opmærksomhed på at få øje på ensomme, når de er på forebyggende 

hjemmebesøg hos borgere over 65 år. På aktivitetscentrene er der stort fokus på 

aktiviteter, der inkluderer. Deltagelse i projektet har også medført et endnu tættere 

samarbejde mellem sundhedscentrene, aktivitetscentrene, forskellige frivillige 

organisationer og foreninger. Der er skabt grobund for givtige fælleskaber for så mange 

som muligt.

Sundhedsudvalget orienteres her om arbejdet med den tidlige opsporing af ensomhed og 

isolation.

Hvor opdages ensomhed?

Medarbejderne har fokus på ensomhed og isolation, når de er i kontakt med 

borgerne ved f.eks. forebyggende hjemmebesøg - enkebesøg, 

bekymringshenvendelse - borgers egen henvendelse eller ved henvendelse fra 

borgerens egen læge eller pårørende.

De forebyggende hjemmebesøg tilbydes årligt til alle borgere over 80 år, der 

ikke har hjemmehjælp samt til borgere over 65 i særlig risiko for sygdom og 

ensomhed -  f.eks. efter ægtefælles dødsfald eller flytning til plejehjem. 

Der er opmærksomhed på forskellen på det at være alene og det at være 

ensom: Uønsket alene = ensomhed. Denne definition er god til, sammen med 

borgeren, at finde ud af, om det er et problem borger vil have taget hånd om. 

Hvordan gør de forebyggende medarbejdere?

Der afdækkes, hvad det enkelte menneske har af interesser og ønsker, med 

henblik på at finde ud af, hvordan vi bedst kan støtte op om at få brudt 
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ensomheden. Medarbejderen har stort kendskab til, hvad der findes af 

muligheder i lokalsamfundet, og kan skabe kontakt med relevante aktører, 

som kan gøre en forskel. At kunne være noget for andre modvirker ensomhed 

og isolation, og nogle borgere profiterer af selv at blive frivillige. Andre 

profiterer af at få en hjælpende hånd til at deltage i nogle af de mange 

aktiviteter, der findes i lokalområdet. 

Der samarbejdes med en bred vifte af frivillige organisationer f.eks. 

motionsklubber, kultur- og fritidsklubber, kirker, ældresagen og mange flere.

Eksempler på Sundhedscentrenes og aktivitetscentrenes tiltag i 

forhold til ensomhed og isolation

Cafe Pot og Pande

Cafe Pot og Pande er en cafe med madlavning for borgere i risiko for 

ensomhed og isolation. Formålet er at danne godt netværk samtidig med 

fokus på mad og måltider. Cafeen foregår i samarbejde med 

Sundhedscentrene og aktivitetscentrene. 

Sundhedscentrene er sparringspartnere. Aktivitetscentrene varetager i 

samarbejde med frivillige selve cafeen. Borgere til disse hold rekrutteres først 

og fremmet fra de forebyggende besøg.

Cafe Pot og Pande er kørt i drift på Ingeborgvej.

Der har været afholdt to hold i Sæby og et i Østervrå. I september-oktober er 

der hold på Sæby Ældrecenter. Efter nytår startes Pot og Pande i Præstbro og 

Østervrå. 

I Skagen er Cafe Pot og Pande i støbeskeen til opstart i begyndelsen af det 

nye år. Det bliver et samarbejde mellem Sundhedscenteret og 

aktivitetscenteret og er tiltænkt placeret på Sct Laurentii centeret.

”Lægge liv til årene” – en særlig ressource tilknyttet aktivitetscentrene

”Læg liv til årene” er en større gruppe fleksjobansatte, som hjælper ensomme 

ældre til en mere indholdsrig og aktiv hverdag. Det kan være i form af besøg 

hos borgeren til en snak, avislæsning eller en gåtur i haven, men kan også 

være udflugter eller samvær i mindre grupper på kommunens 

aktivitetscentre.

Målet er at øge borgernes livskvalitet i den sidste del af livet. Det handler 

meget om at hjælpe de enlige ind i fællesskaber. 
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Ældrerådet har på mødet i september fået en mundtlig orientering af leder for 

Sundheds- og Træningscentrene Helle Yding Kooij.

Sagen sendes også til orientering i Socialudvalget.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget tager orienteringen 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 08-11-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Kristina Frandsen 

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj og Pia Karlsen.  

Bilag
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5 (Åben) Effektiv udnyttelse af rehabiliterings-, pleje- og aflastningspladser 
i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01775

Sagsbehandler: Birgitte Kvist

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Aflastningspladser er jf. Sundhedsstyrelsens rapport fra 2014 ”Kvalitet i 

akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje”:

• Rettet mod patienter, der efter udskrivning har komplekse pleje- og 

behandlingsbehov, og hvor håndteringen kræver særlige kompetencer 

hos sygeplejen/ hjemmeplejen. Det kan fx være terminalpleje eller 

pleje og behandling af borgere, der er blevet behandlet for kræft.

• Rettet mod borgere, der pga. funktionsnedsættelse, ændring i 

habitualtilstand har behov for en kortere eller længere rehabiliterings-

eller plejeindsats eller afklaring i forhold til fremtidig bolig.

Hvor er vi i Frederikshavn Kommune?

Frederikshavn Kommune har:

Alm. plejebolig plads 375 pladser

Demens plejebolig plads 136 pladser 

Aflastningspladser 50 pladser

I alt 561 pladser

Derudover har Frederikshavn Kommune:

Tryghedsboliger 83 pladser

Ældreboliger 311 pladser

De 48 aflastningspladser og 2 aflastningshotel pladser er fordelt på følgende 

måde:

Aflastningspladser

33 på Kastanjegården

1 på Drachmannsvænget

4 på Ankermedet
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4 på Rosengården

5 på Dybvad ældrecenter

1 på Østervrå ældrecenter

Aflastningshotel pladser

1 på Drachmannsvænget

1 på Rosengården

Belægningsprocenten på Kastanjegården er 1. halvår 2016 på 86,8 % - hvor 

ledig kapacitet er regnet ud fra hele ledige dage, hvor stuen enten er tom 

eller borgeren er indlagt.

For de resterende aflastningspladser er belægningsprocenten på 83,8 % -

hvor ledig kapacitet er regnet ud fra hele ledige dage, hvor stuen enten er 

tom eller borgeren er indlagt

Dette stemmer godt overens med, at der er kapacitet til at tage 

færdigbehandlede borgere hjem fra sygehuset.

Kastanjegården har døgndækning af sygeplejersker og har dermed de faglige 

kompetencer til at varetage behandlingen af de mest komplekse borgere. 

Disse faglige ressourcer udnyttes ikke optimalt i dag, da pladserne har en 

tendens til at ”sande til”, hvilket tydeligt illustreres af nedenstående, som ikke 

er enkeltstående.

En dag i juni 2016 var den aktuelle situation for de 33 pladser på 

Kastanjegården:

• 18 patienter er i afklaringsforløb/rehabilitering/pleje

• 14 patienter er i habituel tilstand og venter nu kun på ny bolig, hvoraf 

3 venter på demensplads, 

1 venter på plads på Mariested, 

1 patient er lovet at kunne blive på Kastaniegården til 1. 

september, 

1 dement venter på afklaring af værgemål, før flytning kan 

foregå, (har fået demensplads, der så står tom p.t) 

8 venter på somatisk plejebolig. 

 1 patient udskrives til egen bolig d.d.

 1 ny patient kommer fra sygehuset d.d.

Det vil være hensigtsmæssigt at målrette og udnytte de 33 pladser med de 

højeste faglige kompetencer sådan, at der fremadrettet ikke ligger borgere, 

der er i habitualtilstand, eller venter på plejehjemsplads. En differentiering af 

aflastningspladserne.

Forslag til differentiering af aflastningspladser 

Rehabiliterings- og plejepladser



Socialudvalget - 06-12-2016 16:00 Side 14 af 37

33 pladser på Kastanjegården med døgndækket sygepleje. 

• Er målrettet patienter, der efter udskrivning har komplekse 

rehabiliterings-, pleje- eller behandlingsbehov, og hvor håndteringen 

kræver særlige kompetencer hos sygeplejen/ hjemmeplejen. Det kan 

fx være terminalpleje eller pleje og behandling af borgere, der er 

blevet behandlet for kræft.

 Kan ved ledig kapacitet bruges som akutplads for borgere, der har 

behov for en kortere periode med døgndækker pleje, men ikke har 

behov for indlæggelse på sygehus.

Når disse pladser målrettes borgere, der har komplekse rehabiliterings-, 

pleje- eller behandlings-behov, og hvor håndteringen kræver særlige 

kompetencer, vil det betyde, at nogle borgere vil nå deres habitualtilstand 

uden at være i stand til at komme hjem i eget hjem igen, men have behov for 

en venteplads, inden de kan tildeles den ønskede plejecenter plads. For disse 

borgere vil det betyde en ekstra flytning fra Kastanjegården til ventepladsen. 

Aflastningspladser, ventepladser og aflastningshotelpladser

Frederikshavn Kommune råder i dag udover de 33 pladser på Kastanjegården 

over 17 aflastningspladser inkl. 2 aflastningshotelpladser.

Disse er placeret på følgende måde:

Aflastningspladser

1 på Drachmannsvænget

4 på Ankermedet

4 på Rosengården

5 på Dybvad ældrecenter

1 på Østervrå ældrecenter

Aflastningshotel pladser

1 på Drachmannsvænget

1 på Rosengården

For fremtiden foreslås, at de 17 nuværende aflastningspladser skal dække de 

forskellige typer af behov for aflastning:

• Aflastningspladser i forhold til borger/pårørende i eget hjem

• Ventepladser i forhold til borgere, der er færdigbehandlet på sygehus/ 

Kastanjegården og venter på permanent plejebolig

• Aflastningshotel til borgere, som har brug for kortere ophold (1-2 uger) 

i forbindelse med pårørendes ferie el. lign.

Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd, inden behandling i 

Socialudvalget

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller:
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1. At Socialudvalget godkender, at de 33 pladser på Kastanjegården 

målrettes borgere, der har komplekse rehabiliterings-, pleje- eller 

behandlingsbehov, og hvor håndteringen kræver særlige kompetencer 

samt døgndækning med sygeplejerske.

2. At Socialudvalget godkender, at borgere uden behov for indsats fra 

personale med særlige kompetencer kan flyttes fra Kastanjegården til 

en af kommunens 17 aflastningspladser.

De 17 aflastningspladser skal dække forskellige typer af behov for aflastning 

som:

• Aflastningspladser i forhold til borgere/pårørende i eget hjem

• Ventepladser i forhold til borgere, der er færdigbehandlet på sygehus/ 

Kastanjegården og som venter på permanent plejebolig

• Aflastningshotel til borgere, som har brug for kortere ophold (1-2 uger) 

i forbindelse med pårørendes ferie el. lign.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 20-10-2016
Handicaprådet tiltræder indstillingen.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 24-10-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler Social- og Sundhedsdirektørens indstilling. 
Ældrerådet foreslår samtidig, at borgeren ved indflytning på Kastaniegården, 
orienteres om, at borgeren skal flytte efter færdigbehandling, også selv om det 
kan medføre et ekstra flyt, eksempelvis i de tilfælde, hvor borgeren venter på en 
helt specifik plejebolig.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Irene Hjortshøj og Pia Karlsen.

Bilag
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6 (Åben) Klippekortordningen - ordningen efter 31.12.2016
Sags ID: EMN-2016-01141

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
På Finansloven for 2015 og 2016 har der været afsat en pulje til et klippekort 
på halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp til de svageste 
hjemmehjælpsmodtagere. Fra 2017 er midlerne overgået til det kommunale 
bloktilskud, og der er i budgettet for 2017 afsat 1,7 mio. kr. til ordningen. 
Der er på nuværende tidspunkt ca. 245 borgere, der aktivt gør brug af deres 
klippekort. I 2016 har 323 borgere været visiteret til klippekortsordningen.
I juni måned besluttede Socialudvalget at udvide ordningen til at omfatte 1 
times hjælp pr. uge, da forbruget af puljen indtil da var mindre end forventet.  
Budgettet for 2017 er mindre end i 2016, og Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed foreslår derfor, at ordningen igen reduceres til ½ time 
pr. uge med mulighed for opsparing til 3 timer over 6 uger.
Nuværende kriterier for tildeling
Frederikshavn Kommune har i 2015 og 2016 tildelt Klippekort efter 
nedenstående minimumskriterier:

 Borgeren skal være modtager af både personlig pleje som praktisk 

hjælp jf. SEL § 83, og hjælpen skal være af varig karakter.

 Borgeren skal være over 65 år gammel.

 Borgeren skal have begrænset mobilitet. Det vil sige, at borgeren ikke 

kan forlade sit eget hjem uden en form for fysisk ledsagelse af en 

person. Denne begrænsning kan have sin årsag i fysiske, psykiske 

og/eller sociale forhold. 

 Borgeren skal have hyppig kontakt til sundhedsvæsenet og i denne 

forbindelse have behov for ledsagelse.

 Borgeren skal have et sparsomt netværk og få nære familiære 

relationer.

 Tildelingen af klippekortet beror altid på en konkret individuel faglig 

vurdering, og som udgangspunkt skal alle ovenstående kriterier være 

opfyldte for, at en borger kan tildeles klippekortet.

Forslag til kriterier for klippekortsordningen fremover
For at flere ældre skal have mulighed for at være en del af ordningen, foreslår 
Social- og Sundhedsmyndighed, at kriterierne for klippekortsordningen 
ændres for 2017. For at sikre at udgifterne til ordningen kan afholdes inden 
for budgettet, foreslår Social- og Sundhedsmyndighed, at de nye kriterier 
foreløbigt skal gælde for 1. halvår af 2017. Social- og Sundhedsmyndighed vil 
følge op på forbruget, og forelægge Socialudvalget om de samme kriterier 
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skal være gældende for 2. halvår af 2017, eller der på baggrund af økonomi 
eller andre forhold er behov for at justere kriterierne.
Social- og Sundhedsmyndighed foreslår følgende kriterier for 1. halvår af 
2017:

 Borgeren skal være modtager af personlig pleje efter Serviceloven §§ 

83 eller 83a. Ordningen henvender sig dermed til borgere i eget hjem.

 Borgeren skal have begrænset mobilitet. Det vil sige, at borgeren ikke 

kan forlade sit eget hjem uden en form for fysisk ledsagelse af en 

person. Denne begrænsning kan have sin årsag i fysiske, psykiske 

og/eller sociale forhold.

 Borgeren skal føle sig ensom eller have et ressourcesvagt netværk. 

Der kan bevilges hjælp til begge ægtefæller i en husstand.

Ovenstående kriterier ligger til grund for tildeling af klippekortet. Derudover 
beror tildeling altid på en konkret individuel faglig vurdering. 
Social- og Sundhedsmyndighed foreslår, at alderskriteriet på 65 år fjernes, og 
det bliver muligt at bevilge engangsklip til hjælp i helt særlige tilfælde.
Borgerne, der er visiteret til klippekortsordningen kan selv vælge, hvad de 
ønsker at bruge klippene til. Det kan eksempelvis personlig pleje, praktisk 
hjælp, ledsagelse eller socialt samvær.
For at sikre en let og mindst mulig bureaukratisk administration af 
Klippekortet skal leverandørerne fremover ikke dokumentere, hvilke 
aktiviteter klippene er brugt på. Leverandørerne afregnes som hidtil for den 
leverede tid.

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget træffer beslutning 

om:

- at klippekortsordningen reduceres til ½ time pr. uge med mulighed for opsparing 

til 3 timer over 6 uger.

- at godkende de ændrede kriterier for 1. halvår af 2017.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler Social- og Sundhedsdirektørens indstilling. 
Ældrerådet opfordrer samtidig til, at det 3. kriterie deles op, så teksten ”Der kan bevilges 
hjælp til begge ægtefæller i en husstand” får sin egen bullet.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Handicaprådet følger indstillingen.

Fraværende. Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Beslutninger:
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Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
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7 (Åben) Tilsynspolitik på fritvalgsområdet for 2017
Sags ID: EMN-2016-02838

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Baggrund

Siden 2012 har det været lovpligtigt for kommunerne at vedtage og offentliggøre en 

tilsynspolitik på fritvalgsområdet (Servicelovens § 83). Tilsynspolitikken skal revideres og 

godkendes årligt. Tilsynspolitikken for 2017 skal således godkendes og offentliggøres 

primo 2017.

Siden 2012 har tilsynspolitikken være udformet således, at den indeholder nogle politisk 

fastlagte rammer for formål, fokuspunkter, metoder og aktører, som administrationen skal 

tilrettelægge tilsynet ud fra. Denne model er blevet videreført gennem årene siden 2012, 

og Social- og Sundhedsmyndighed foreslår, at modellen også videreføres i 2017.

Fremstilling af sagen 

I de foregående år har det vist sig hensigtsmæssigt, at tilsynspolitikken kun fastlægger de 

overordnede rammer for tilsynet. På den måde bliver det muligt for Social- og 

Sundhedsmyndighed at tilrettelægge tilsynet ud fra indkomne oplysninger, der peger i 

retning af særlige vigtige fokusområder.

Tilsynene i 2016 har blandt andet omfattet kvalitetsopfølgning hos leverandørerne på 

baggrund af de anbefalinger, som konsulentfirmaet Revas ApS kom med ved det 

omfattende tilsyn, der blev lavet på fritsvalgsområdet i 2015. Leverandørerne er i dette 

års tilsyn blevet bedt om at redegøre for, hvordan de har fulgt op på anbefalingerne 

eksempelvis ved at udarbejde handleplaner eller lignende.

Der er i 2016 desuden lavet en større evaluering af rehabiliteringsforløb efter 

Servicelovens § 83a, som her i kommunen også er omfattet af fritvalg i en forsøgsperiode 

på 2 år. § 83a er først tilføjet til Serviceloven pr. 1. januar 2015, og har derfor ikke hidtil 

været omfattet af tilsyn.

Ligesom tidligere år har der også i 2016 været systematiske revisiteringer af de borgere, 

der modtager praktisk hjælp og personlig pleje. Formålet med revisiteringerne er primært 

at sikre, at borgerne får den hjælp, de har brug for på baggrund af den aktuelle 

funktionsnedsættelse.  Formålet er derudover også at føre tilsyn med overholdelse af 

kontrakten.
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Herudover er der gennemført undersøgelse af døgndækkende telefonnumre i 2016. 

Dette er en tilbagevendende undersøgelse jf. den kontrakt der er indgået mellem 

Frederikshavn Kommune og leverandørerne af SEL § 83 ydelser på fritvalgsområdet.

Tilsynets elementer er udvalgt og gennemført på baggrund af løbende indkomne 

oplysninger om interessante fokusområder eller specifikke leverandører. Oplysningerne 

kommer fra klager, henvendelser, tidligere tilsynsaktiviteter og lignende. Det anbefales 

derfor, at tilsynspolitikken videreføres i den nuværende form, således at tilsynets 

elementer løbende kan tilrettelægges i forhold til de oplysninger og forhold, som Center 

for Social- og Sundhedsmyndighed bliver opmærksomme på.

Beslutningsoplæg til Tilsynspolitik for 2017 er vedlagt til sagen.

Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender tilsynspolitikken for 

2017.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler, at tilsynspolitikken videreføres i den nuværende form.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Handicaprådet følger indstillingen.

Fraværende. Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Beslutninger:
Tilsynspolitikken for 2017 godkendes.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag

 Tilsynspolitik på fritvalgsområdet 2017 (1707580 - EMN-2016-02838)
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8 (Åben) Evaluering af den rehabiliterende indsats
Sags ID: EMN-2016-01407

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Baggrund

Socialudvalget besluttede i 2015, at de private leverandører på fritvalgsområdet i en 

forsøgsperiode på 2 år skulle deltage i rehabilitering efter Servicelovens § 83a på lige fod 

med den kommunale leverandør. Udvalget besluttede samtidig, at der efter 1 år skulle 

laves en evaluering for at undersøge, om der er behov for ændringer eller nye tiltag i den 

sidste del af forsøgsperioden.

Evalueringen er planlagt af Center for Social- og Sundhedsmyndighed med input fra 

Center for Sundhed og Pleje. Center for Social- og Sundhedsmyndighed har 

efterfølgende gennemført evalueringen i august/september 2016.  Der er lavet interview

med relevante personer fra de private leverandører, den kommunale leverandør, Længst 

Muligt I Eget Liv og visitationen.

Evalueringen resultater og anbefalinger

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har på baggrund af evalueringen fået et 

overordnet positivt indtryk af den rehabiliterende indsats. Interviewpersonerne har givet 

udtryk for, at der er tale om en meningsfuld opgave, der giver selvhjulpne og glade 

borgere.

Evalueringen har samtidig vist, at der er stor forskel på, hvordan rehabiliteringen fungerer 

i de forskellige områder/grupper. Det vurderes på ingen måde at have betydning for 

udfordringer og problemstillinger, om der er tale om en privat leverandør eller en 

kommunal gruppe, men de har alle fokuspunkter, der skal arbejdes med. Social- og 

Sundhedsmyndighed ser derfor ingen hindringer for, at den 2 årige forsøgsperiode 

fortsættes. Social- og Sundhedsmyndighed har i evalueringen ikke fundet forhold, der 

indikerer, at de private leverandører ikke skal være en del af rehabiliteringsforløbene 

fremover. Dog vil der blive lavet supplerende undersøgelser, inden udvalget skal tage 

stilling til dette i 2017.

En kort beskrivelse af evalueringens metoder og resultater er vedhæftet i bilaget 

”Sammendrag af evalueringens resultater”. Den samlede evalueringsrapport er ligeledes 

vedhæftet som bilag.

Nyt tiltag som følge af evalueringens resultater
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En del af evalueringens resultater har vist, at der er brug for et øget ledelsesmæssigt 

fokus på området samt et mere struktureret samarbejde. På den baggrund vil Center for 

Social- og Sundhedsmyndighed i samarbejde med de private leverandører og Center for 

Sundhed og Pleje oprette en styregruppe med en tilhørende arbejdsgruppe, der skal 

sikre ledelsesmæssigt fokus og struktureret samarbejde for den rehabiliterende indsats.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016
Ældrerådet ser det som et stort problem, at der er personale, der værger sig ved at 
arbejde rehabiliterende. Der bør stilles større krav hertil, både ved medarbejdere og 
ledelse. Ældrerådet forventer, at næste evaluering viser en betydelig forbedring. 

Ældrerådet undrer sig samtidig over, at der ikke er foretaget interviews med borgere, ved 
undersøgelse af tilfredsheden med den rehabiliterende indsats.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag

• Sammendrag af evalueringens resultater (1717682 - EMN-2016-
01407)

• Samlet rappport - Evaluering af rehabiliteringsforløb - rapport 
(1413194 - EMN-2016-01407)
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9 (Åben) Forslag til Handicapplanen 2017 - 18
Sags ID: EMN-2016-01063

Sagsbehandler: Louise Rohde
Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Handicapafdelingen skal have ny Handicapplan. Handicapplanen beskriver, hvordan vi vil 
udmønte Handicappolitikken for borgere over 18 år med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne (udviklingshæmmede og personer med erhvervet hjerneskade) i 
Handicapafdelingen.
Ledelsen i Center for Handicap og Psykiatri har besluttet, at den ny handicapplan kun 

skal gælde for en 2-årig periode, nemlig 2017 – 2018. Dette skyldes at Handicapplanen 

og Handicappolitikken på nuværende tidspunkt har et uhensigtsmæssigt overlag, hvor 

en 4-årig plan ville få baggrund i en politik, som kun gælder til udgangen af 2017. 

Handicaprådet er ved høring den 29. august i år blevet informeret om denne beslutning, 

som også har medført at borgerinddragelsen i processen ha været afgrænset.

10% af borgerne i Handicapafdelingen er blevet spurgt dels om deres oplevelse af 

målopfyldelsen for gennemførelsen af Handicapplanen 2012 – 16 samt om deres input 

til indsatserne i Handicapplanen 2017-18.

Handicapplanen 2017-18 beskriver indledningsvis processen bag Handicapplanen samt 
hvordan overgangen fra tidligere plan til den nye plan tager udgangspunkt i Center for 
Handicap og Psykiatri’s ’Vision-Mission-Værdier’ (Se evt.
https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/cases/EMN172/EMN-2016-
00076/Dokumenter/Vision%20mission%20værdier%20for%20CHP.pdf#search=vision%2
0mission%20v%C3%A6rdier ). 

Herefter beskrives organiseringen af handicapområdet i Frederikshavn Kommune, som 
leder videre til målopfyldelse for Handicapplanen 2012 – 16 - set ud fra et 
brugerperspektiv.

Herefter beskrives indsatsområderne i Handicapplan 2017-18, som er:

 Habilitering

 Borgeren i centrum/professionalisering af indsatsen

 Velfærdsteknologi

 Sundhed

 Samskabelse

https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/cases/EMN172/EMN-2016-00076/Dokumenter/Vision%20mission%20v%c3%a6rdier%20for%20CHP.pdf#search=vision%20mission%20v%C3%A6rdier
https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/cases/EMN172/EMN-2016-00076/Dokumenter/Vision%20mission%20v%c3%a6rdier%20for%20CHP.pdf#search=vision%20mission%20v%C3%A6rdier
https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/cases/EMN172/EMN-2016-00076/Dokumenter/Vision%20mission%20v%c3%a6rdier%20for%20CHP.pdf#search=vision%20mission%20v%C3%A6rdier
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De 5 indsatsområder er en videreførelse af arbejdet med ’Vision-Mission-Værdier’, og 

beskriver den faglige udvikling som allerede pågår i Handicapafdelingen. Der er således 

ikke nye metoder eller faglige forhold i planen, men en beskrivelse af de 5 

indsatsområder, som, med baggrund i centerledelsens ønske om sammenlignelige 

planer i Center for Handicap og Psykiatri, lægger sig op ad Socialpsykiatriplanen 2015 –

18. Indsatsområderne ligger indenfor rammen af den gældende Handicappolitik. 

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender 

Handicapplanen 2017-18.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Handicaprådet følger indstillingen.

Fraværende. Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Beslutninger:
Handicapplanen 2017-18 godkendes.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag

• Handicapplan2017-18 (1727613 - EMN-2016-01063)
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10 (Åben) Forlængelse af tværsektorielt samarbejdsprojekt
Sags ID: EMN-2015-01443

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU/SUU

Sagsfremstilling
Sagsresume

Siden december 2015 har Frederikshavn Kommune været involveret i et tværsektorielt 

projekt omkring udarbejdelse af et forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom. 

Projektet er finansieret af midler fra Socialstyrelsen, og Frederikshavn Kommune deltager 

sammen med Region Nordjylland og syv andre nordjyske kommuner.

Projektets første periode løb i et år, og udvalget orienteres hermed om, at der er ansøgt 

om forlængelse for yderligere et år.

Projektet

Socialudvalget godkendte på møde den 4. november 2015, at Frederikshavn Kommune 

indgik i en tværsektoriel ansøgning om midler fra Socialstyrelsen. Temaet for tildeling af 

midlerne var etablering af forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser.

Projektet er forankret i Region Nordjylland, og Frederikshavn Kommune deltager 

sammen med 7 andre nordjyske kommuner. I Nordjylland har deltagerne valgt at beskrive 

et projekt, som retter sig mod borgere i alderen 18 til 40 år med bipolar affektiv 

sindslidelse (tidligere kaldet maniodepressiv psykose).

Projektet er fra start tiltænkt som toårigt, men midlerne fra Socialstyrelsen skal søges for 

et år ad gangen. 

I første projektperiode er der udarbejdet et regionalt forløbsprogram for borgere i 

målgruppen. Forløbsprogrammet beskriver retningslinjer for, hvordan region, kommuner 

og almen praksis samarbejder. Ligeledes beskrives de indsatser, som de forskellige 

sektorer tilbyder borgerne i målgruppen.

I anden projektperiode vil der være fokus på implementering, opfølgning og justering af 

det regionale forløbsprogram. Implementeringsfasen indeholder blandt andet aktiviteter i 

forhold til følgende:

- Implementering af forløbsprogrammet lokalt

- Markedsføring og generel udbredelse af kendskab til programmet

- Vidensdeling og kompetenceudvikling på tværs af sektorer

- Effektmåling, brugerevaluering og justering af forløbsprogrammet



Socialudvalget - 06-12-2016 16:00 Side 26 af 37

Projektet er finansieret af satspuljemidler. Den kommunale medfinansiering består 

primært af tid til ledere og medarbejderes deltagelse i kompetenceudvikling, vidensdeling 

og lignende. 

Sendes til orientering i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Udvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
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11 (Åben) Orientering om overtagelse af specialundervisning -
voksenområdet
Sags ID: EMN-2016-03180

Sagsbehandler: Karen Henning Lind Christoffersen

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Center for Social- og Sundhedsmyndighed har pr. 31.7.2016 overtaget budgetrammen og 

myndighed for specialundervisning på voksenområdet. Området hørte tidligere til Center 

for Unge.

Formålet med undervisningen er, at afhjælpe eller begrænse en funktionsnedsættelse og 

forbedre borgerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, således at 

borgeren får mulighed for et mere aktivt samfundsliv.

Det overførte budget for 2016 udgør 3.694.172 kr.

I 2017 er der et budget på 5.760.980 kr.

Budgetrammen dækker undervisning i forhold til følgende området:

Specialskolen for Voksne:

Målgruppen: voksne med erhvervet hjerneskade, fortrinsvis borgere i den 

erhvervsdygtige alder.

Ydelser:

- Afasi

- Kognitiv rehabilitering for hjerneskadede

- Pårørendeundervisning

Taleinstituttet:

Målgruppen: Borgere med erhvervet kompleks hjerneskade og borgere med 

funktionsnedsættelse i forhold til stemmen.

Ydelser:

- Dysartri

- Stemmetræning

- Neuropsykologisk undersøgelse og samtaleforløb i rehabiliterende 

sammenhæng.

- Tværfaglig Rehabiliteringsindsats til borgere med kompleks hjerneskade.

Lilleskolen:

- Specialundervisning til sindslidende.
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Institut for syn og hørelse:

Ingen fast ramme. Der bevilges ud fra en konkret individuel vurdering.

Målgruppen: Borgere med funktionsnedsættelse indenfor syn og høreområdet, der har 

behov for undervisning. Undervisningen er ofte i sammenhæng med brug af et 

hjælpemiddel. Eks. undervisning til hørehæmmede som har fået cochlear implant

(Implantatet kompenserer for nedsat hørefunktion) og undervisning i brug af hjælpemidler 

som ligger ud over det antal timer der er med i hjælpemiddelafdelingens aftale ved lån af 

hjælpemidler.

Specialskole/tilbud for borgere med synshandicap:

Dette er eks. oplæring i brug af førerhund og blindskrift.

I budgetrammen indgår også kørsel til de forskellige institutter og undervisningssteder. 

Sagsfremstillingen er sendt til orientering ved Handicapråddet og Ældreråddet

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller at Socialudvalget tager ovenstående til 

efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
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12 (Åben) Folkeoplysningspolitik i høring
Sags ID: EMN-2016-03094

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
DU/ÆR/HR/TU/SOU/IR/DU/SUU/PMU/BUU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. november 2016 at sende fornyelse af 

folkeoplysningspolitikken i høring.

En ny politik vil være gældende fra 2017-2020.  

Opbygningen i den nuværende politik fastholdes, så politikken stadig har en vision, 

målsætninger og prioriterede spor. Derudover er der lagt mere vægt på samskabelse og 

civilsamfundets inddragelse, og elementer fra Kultur- og Fritidsudvalgets strategi ’fra 

mursten til mennesker’ er også tilføjet. 

Politikkens handlingsspor er udvidet med et ekstra, så der er fire handlingsspor. 

Udvalget bedes drøfte forslaget til ny politik med henblik på at sende et høringssvar. 

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter forslag til ny 

folkeoplysningspolitik med henblik på at sende et høringssvar. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til politikken, men har dog en bemærkning til 
bagsidebilledet. Ældrerådet opfordrer til at man viser personer der ”kommer” – altså 
personer set forfra, frem for folk der er gået.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Drøftet.
Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger til politikken.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 05-12-2016
Indstillingen tiltrædes.
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Beslutninger:
Drøftet.
Udvalget opfordrer til, at der er en opmærksomhed på de ressourcer ældre borgere kan 
bidrage med i det frivillige foreningsliv.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag

 Folkeoplysningspolitik - pdf til høring (1723953 - EMN-2016-
03094)
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13 (Åben) Leasing - Genbrugshjælpemidler 2017
Sags ID: EMN-2016-02898

Sagsbehandler: Susanne Tannert

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU/ ØU

Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
Ved byrådets vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet, at indkøb af 

genbrugshjælpemidler fortrinsvis finansieres ved en leasingaftale. 

Leasingaftalen indgås årligt og skal godkendes i Økonomiudvalget efter 

indstilling fra Socialudvalget.

Frederikshavn Kommune har indhentet tilbud fra KommuneLeasing, og 

Økonomiudvalget skal efter indstilling fra Socialudvalget vælge en af de 2 

rentemodeller i tilbuddet.

KommuneLeasing har over en årrække konsekvent vist sig at være markant 

billigere end de øvrige indhentede tilbud, og derfor er der ikke indhentet 

tilbud fra andre.

Det er fuldt ud i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunens 

finansielle strategi (punkt 5.6), hvor det fremgår, at der af og til skal 

indhentes kontroltilbud.

KommuneLeasings tilbud

Tilbuddet er en leasingaftale, der etableres som en oparbejdningsaftale. Dette 

betyder, at Frederikshavn Kommune får en ramme på 12 mio. kr., som 

bruges til indkøb af genbrugshjælpemidler for hos forskellige leverandører. 

Det samlede beløb for indkøbet tilbagebetales med renter over en periode på 

4 år. Leasingydelsen betales årligt over en fireårig periode uanset valg af 

rentemodel. Det femte år køber Frederikshavn Kommune hjælpemidlerne af 

KommuneLeasing for et beløb, der svarer til den årlige leasingydelse.

Model 1 Model 2

Rentetype Variabel rente Fast rente

Rentemodel Reguleres efter 

KommuneLeasings 12 måneders 

funding (dvs. ud fra den rente, 

KommuneLeasing kan opnå over 

en 12 måneders periode)

Renten låses på datoen 

for indkøbsperiodens 

afslutning



Socialudvalget - 06-12-2016 16:00 Side 32 af 37

Renteniveau 

pr. 17. oktober 

2016 

0,40% 0,51%

Valgmulighederne

Fordelen ved valg af fast rente med model 2 er, at renteniveauet ligger fast 

for hele betalingsperioden. Dog fastlægges renten først ved indkøbsperiodens 

afslutning, hvilket bibringer en større usikkerhed. Den variable rente i model 

1 giver en lavere renteudgift med den nuværende rente, men der er 

usikkerhed om rentens udvikling. 

Begge modeller kan afholdes indenfor hjælpemiddelområdets budget. Det 

forventes, at tilbuddets ramme på 12 mio. til indkøb af genbrugshjælpemidler 

udnyttes fuldt ud.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget at indgå leasingaftale med KommuneLeasing med 

rentemodel 1.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen anbefales.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
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14 (Åben) Sygefraværsstatistik oktober 2016 (SOU)
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar til oktober 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2015 til og med 

oktober 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 statistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag

• Sygefraværsstatistik Oktober 2016 (1726737 - EMN-2016-01155)
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15 (Lukket) Udvidet helbredstillæg - indgåelse af prisaftale

Beslutninger:
De foreslåede prisaftaler indgås.

Fraværende: Irene Hjortshøj.



Socialudvalget - 06-12-2016 16:00 Side 35 af 37

16 (Lukket) Offentligt EU-udbud af køb og service af hjemmeplejebiler 
til Frederikshavn Kommune

Beslutninger:
Udbudsmaterialet godkendt.

Fraværende: Irene Hjortshøj.
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17 (Lukket) Formanden orienterer

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj
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