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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: EMN-2014-00674

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. april 2016

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Punkt 9 tages af dagsordenen.
Dagsordenen herefter godkendt.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj samt suppleanterne.

Bilag
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2 (Åben) Godkendelse af referat fra forrige møde
Sags ID: EMN-2014-00674

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 29. marts 2016.

Indstilling
At referatet godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Referatet godkendt.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj samt suppleanterne.

Bilag
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3 (Åben) Frederikshavn kommunes tilbud til børn med 
dysleksiproblematikker
Sags ID: EMN-2016-00955

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ungeenheden

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Handicaprådet er blevet opmærksom på, at der i Frederikshavn foregår en 

privatundervisning for ordblinde børn i aldersområde 8 – 10 år. Denne oplysning har 

medført en diskussion omkring, hvorfor denne undervisning ikke foregår i folkeskolens 

regi. 

Frederikshavn Kommune har tiltrådt Danmarks ratifikation af FNs Handicapkonvention,

som klart fastslår handicappedes ret til lige muligheder for skoleundervisning og 

uddannelse. 

Denne mulighed gives ikke ordblinde, da den hjælp og ekstra støtteundervisning ikke er 

udmøntet i en politik for dette område. Ansvaret for dette, er lagt ud på den enkelte 

skoleleder, hvilket ikke giver ordblinde børn samme vilkår i Frederikshavn Kommune. Det 

afhænger helt af den enkelte skoles muligheder for at yde den støtte et ordblindt barn har 

behov for.

Ligeledes er ansvaret for at finde ud af, om et barn skal testes for ordblindhed, lagt ud til 

de enkelte skoler og lærere. Det giver jo en meget høj grad af usikkerhed omkring den 

enkelte lærers kompetenser for at vurdere ordblindhed eller måske vurdere et barns 

manglende interesse, som helt andre diagnoser. 

Der findes en velanskrevet og godkendt test for ordblindhed, som er anerkendt fra alle 

faglige instanser, men også fra de Ordblindes landsorganisationer og ikke mindst 

forældreorganisationer. 

Det ville jo være ønskeligt om alle børn gennemgik denne test, så fejldiagnoser kunne 

undgås og det reelle omfang af ordblindhed kunne komme frem.

Det mest forbavsende ved reglerne omkring de børn der henvises til, og gennemgår 

testen og bliver anerkendt som ordblinde er, at de ikke nødvendigvis får den støtte og 

hjælpemidler, der kunne eliminere de læringsvanskeligheder ordblindhed giver. Denne

afgørelse ligger igen hos skolelederen.

Handicaprådet ønsker derfor orientering omkring de problemstillinger, der forhindrer, at 

ordblinde børn kommer til at modtage den hjælp og støtte, som gør dem i stand til at 

gennemføre folkeskolen på lige vilkår som ikke-ordblinde børn. - At få lige muligheder for 

at starte uddannelser og fagskoler, og derved have helt lige muligheder for at opnå et job 

i deres voksenliv. Især med de nutidige øgede krav til uddannelsesniveau fra folkeskolen, 

er det ressourcespild ikke at sikre ordblinde børn en start på undervisningslivet.
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Info fra skoleområdet:

Arbejdet med ordblinde børn i folkeskolen ligger som en del af den specialpædagogiske 

indsats på den enkelte skole. Lige nu arbejdes der med, hvordan skolerne kan blive 

endnu bedre til arbejdet med dysleksi, det skal bl.a. ske gennem efteruddannelse af 

lærerne både i forhold til viden men også anvendelse af metoder.

Undervisningsministeriet har i samarbejde med Socialstyrelsen og Center for 

læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP udviklet en 

ordblindetest, som kan identificere elever med ordblindhed.

Læsevejledere fra Pædagogisk Psykologisk Afdeling har udarbejdet en vejledning til 

skolerne om hvornår og hvordan Ordblindetesten anvendes.

Skolechef Vibeke Post Madsen kommer til stede på mødet og giver en orientering. 

Indstilling
Til drøftelse

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vibeke Post Madsen gav en grundig orientering, som fjernede mange af de 
bekymringsspørgsmål, Handicaprådet har haft på området.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Bilag
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4 (Åben) Orientering fra Tilgængelighedsudvalget
Sags ID: EMN-2014-00676

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Tilgængelighedsudvalgets møde den 11.4. 2016 aflyst.

Tilgængelighedsudvalget har besigtiget kommunens lydfyr.
Forslag om, at Tilgængelighedsudvalgets rapport omkring lydfyr på Vejdirektoratets veje, 
anbefales videresendt til Park og Vej samt Vejdirektoratet. 

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Handicaprådet anbefaler, at Tilgængelighedsudvalgets rapport om 
kommunens lydfyr videresendes til Park og Vej samt Vejdirektoratet.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj samt suppleanterne.

Bilag
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5 (Åben) Orientering til/fra medlemmerne, sekretariatet 
Sags ID: EMN-2014-00675

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Orientering fra medlemmerne:

v/formanden: foreløbig snak: Skal Handicaprådet indstifte en Handicappris fra 2017? 
– hvilket vil medføre: 
Nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af fundats og kriterier.

Orientering fra sekretariatet:

Opfølgning på handicapmesse – SOU-beslutning af 6.4.2016

Ændring af Handicaprådets mødedato i maj – ny mødedato 30. maj kl. 13.30.

Dialogmøder 2016:

- Dialogmøde med SOU   4. maj kl. 15.00

- Dialogmøde med BUU 19. maj kl. 15.00

- Dialogmøde med SUU 25. maj kl. 16.00

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Handicaprådet ønsker at indføre en handicappris fra 2017. Sagen genoptages 
på næste møde, hvor en arbejdsgruppe på 3 personer nedsættes.

Vedr. messe – vi indbyder Tankegang til kommende møde.

Orienteringen i øvrigt taget til efterretning.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj samt suppleanterne.
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Bilag



Handicaprådet - 25-04-2016 13:30 Side 10 af 32

6 (Åben) Socialudvalget  budget 2017
Sags ID: EMN-2016-00772

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Socialudvalgets budgetoplæg for 2017 indeholder en videreførelse af de vedtagne 
besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2016 hvor der, iht. til økonomiudvalgets 
beslutning, er indregnet en generel budgettilpasning på 1 % i alle udvalg.

For Socialudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgettilpasning 
svarende til en budgetnedskrivning på ca. 9,1 mio. kr. i 2017, og ligeledes i 
overslagsårene (fra 2018 og frem). 
Endvidere blev der ved budgetforliget for 2016 indregnet en generel nedskrivning af 
fagudvalgenes budgetrammer fra 2017, til delvis finansiering af omprioriteringsbidraget, 
der blev vedtaget med regeringens finanslovsaftale. Socialudvalgets andel heraf er 
opgjort til 4,4 mio. kr., hvorfor budgetrammen er nedskrevet tilsvarende.

Herudover er der på Økonomiudvalgets møde d. 09 marts 2016 truffet beslutning om at 
der skal overføres 10,0 mio. kr. fra Socialudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.

De indregnede besparelser/omstillinger i 2016 blev effektueret ud fra følgende vision og 
strategi:
  
Visionen:
- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, 
dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et 
potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. 
Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan 
gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den 
fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Den overordnede strategi
- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til 
opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.

Med afsæt i visionen og den overordnede strategi, anmoder Social og 
Sundhedsdirektøren udvalget om at fortsætte budgetarbejdet med en generel drøftelse 
af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne 
grundlag for det administrative budgetforslag der skal behandles på udvalgets møde i maj 
2016. 

På mødet vil de, af Økonomiudvalget, godkendte budgetrammer blive gennemgået, 
ligesom der vil blive givet en administrativ gennemgang af de budgetmæssige 
udfordringer i 2017.

Budgetforslaget sendes til høring i respektive råd og til udtalelse i Med-udvalg
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Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller budget 2017 til fortsat drøftelse

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-04-2016
Budgetforslaget sendes til høring i respektive råd og til udtalelse i MED-udvalg, hvorefter 
drøftelserne genoptages.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Budgettet drøftet og Taget til efterretning uden bemærkninger.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Bilag

- Socialudvalgets budgetoplæg 2017  (1294988 - EMN-2016-00772)
- Socialudvalgets budget 2017 - til udtalelse ved MED-myndighed, MED-

sundhed&pleje, MED-handicap&psyk (1307200 - EMN-2016-00042)
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7 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

ÆR, HR, KFU, PMU, SOU, TU, SUU, IR, FOU, ØU, BUU, DU, AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 11. april 2016 besluttet at sende 

forslag til revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter. 

Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget, 

Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, 

Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg, 

Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet og Integrationsrådet.

Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber 

at tage højde for de øgede udfordringer der er kommet på området som følge 

af det øgede antal borgere, der skal integreres i lokalsamfundet.

Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der 

ønskes gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og 

styret netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng 

mellem boliger, job/uddannelse, institutionspladser og skole samt kollektiv 

trafik.

Det er besluttet, at der nedsættes en styregruppe til at implementere 

politikken. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børne-

og Ungdomsudvalget har sæde i styregruppen sammen med direktøren for 

området og centercheferne.

Høringsperioden er frem til mandag den 23. maj 2016 kl. 09.00. Deadline 

bedes overholdt af hensyn til den videre sagsbehandling. Såfremt sagen ikke 

kan nå, at blive behandlet i det enkelte udvalg skal høringssvar fremsendes 

pr. mail til Maiken Pilgaard Krüger, maku@frederikshavn.dk. Høringssvar skal 

behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den reviderede 

integrationspolitik samt formål og kommissorium for styregruppen drøftes 
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med henblik på at fremsende et høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget 

senest mandag d. 23. maj 2016 kl. 09.00. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Handicaprådet tiltræder forslag til integrationspolitik, men ønsker under 
overskriften Sundhed, Handicap og socialpsykiatri følgende tilføjet, som en 
ekstra dot:

 Frederikshavn kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal 
sikre, at borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Bilag

- UDKAST - revideret integrationspolitik (1301952 - EMN-2015-01396)
- Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering (1291150 

- EMN-2015-01396)
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8 (Åben) Forlængelse af kontrakt med private leverandører på Frit-
Valgsområdet
Sags ID: EMN-2016-00738

Sagsbehandler: Suzanne Kogsbøll

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune indgik fra den 1. januar 2014 efter et udbud på 

fritvalgsområdet i efteråret 2013 en 4 årig kontrakt med 4 leverandører af § 

83 ydelser i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp. Kontrakten udløber 

således den 31. december 2017, men kan forlænges med 2 x 12 måneder. 

Dette betyder, at Frederikshavn Kommunes samarbejde med leverandørerne 

nu er inde i den sidste halvdel af kontraktperioden, hvorfor der bør træffes 

beslutning om, hvorvidt Frederikshavn Kommune skal gøre brug af at 

forlænge kontrakten med 2 x 12 mdr. eller igangsætte en ny proces med 

udarbejdelse af et nyt udbudsmateriale.

Situationen er pt. den, at der er 2 private leverandører tilbage af de 4 

leverandører, som der blev indgået kontrakt med efter udbuddet. Dette er 

som følge af, at der har været 2 konkurser samt en virksomhedsoverdragelser 

i 2015. Den ene af de 2 tilbageværende leverandører er kommet ind på 

markedet ved at købe kontrakten hos en af de oprindelige vindere af 

udbuddet i 2013. Markedet har således været præget af den forventede 

markedstilpasning, der var et resultat af lovændringen pr. 1. april 2013 

vedrørende fritvalgsområdet.

Jf. § 21 i den indgåede kontrakt mellem Frederikshavn Kommune og 

leverandørerne af frit-valg jf. SEL § 83 er der mulighed for at lade kontrakten 

løbe med op til 2 x 12 mdr. efter 31. december 2017. Kontrakten kan til 

enhver tid opsiges med et varsel på 12 mdr. Såfremt man benytter denne 

model, fortsætter man med det nuværende antal leverandører på markedet i 

yderligere 2 år efter 2017 – og maksimalt til udgangen af 2019. Dette giver 

en række fordele og ulemper, som er skitseret nedenfor.

Fordele

 Tryghed for borgeren: Som nævnt så har området været udsat for en 

del uro det seneste år. En fortsættelse med de nuværende 2 

leverandører vil kunne bringe ro på et marked, der har været meget 
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omskifteligt og dermed også bidrage til større tryghed hos borgerne. Et 

nyt udbud på nuværende tidspunkt kan således bringe utrygheden og 

uroen tilbage ved borgeren og på markedet generelt, hvilket ikke er 

ønskeligt. Kort sagt, så kan en borger blive nervøs for at miste sin 

nuværende leverandør, som borgeren måske lige har fået og blevet 

tryg ved, efter tidligere leverandører er gået konkurs. En forlængelse 

af kontrakten vil således kunne give øget stabilitet på et område, der 

har været præget af uro.

 Sikring af udvikling og implementering af igangværende projekter: 

Frederikshavn Kommune har igangsat flere projekter på 

fritvalgsområdet, heriblandt rehabilitering og inkontinensprojekter. 

Disse projekter er deres opstartsfase ved leverandørerne og er ved at 

blive implementeret. En forlængelse af kontrakten vil således kunne 

sikre et længere samarbejde med de nuværende leverandører på 

området og en kontinuitet til fordel for borgerne i forhold til specielt 

rehabilitering jf. SEL § 83a.  

 Markedsstabilitet: En forlængelse af den nuværende kontrakt vil give 

en øget stabilitet på markedet i forhold til de 2 tilbageværende 

leverandører. Dette vil give de 2 leverandører en øget økonomisk 

tryghed og dermed et bedre grundlag for at udvikle deres 

virksomheder. Dette vil alt andet lige have fordele i forhold til 

samarbejdet med Frederikshavn Kommune. Desuden vil en udnyttelse 

af optionen give leverandørerne mulighed for at konsolidere sig 

yderligere med det nuværende prisniveau. Den indgåede aftale og 

prissætning vil også kunne vurderes bedre, når der skal udarbejdes et 

nyt udbud. 

Ulemper

 Nye udbudsmodeller: En udnyttelse af optionen vil udskyde 

muligheden for at afprøve nye modeller og udbudsformer, eksempelvis 

funktionsudbud. Derudover vil det betyde, at samarbejdet med 

leverandørerne skal ske indenfor rammerne i den nuværende kontrakt, 

hvilket kan være en hindring for udviklingsinitiativer på området. 

 Kontraktændringer: Såfremt optionen udnyttes, vil det ikke være 

muligt at ændre på kravene til leverandørerne eksempelvis i forhold til

at stille øgede økonomiske krav om budgetopfølgninger, solvens eller 

egenkapital
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På baggrund af en samlet vurdering af fordele og ulemper i forhold til at 

forlænge kontrakten anbefaler administrationen, at Frederikshavn Kommune 

gør brug af den fulde optionsmulighed i kontrakten. 

Sagen sendes til høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget træffer beslutning 

om 

at Frederikshavn Kommune gør brug af optionsmuligheden i den nuværende 

kontrakt på området – i hele perioden med 2 x 12 måneder frem til udgangen 

af 2019.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Handicaprådet tiltræder indstillingen.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Bilag
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9 (Åben) Ledsageordning i botilbud
Sags ID: EMN-2016-00251

Sagsbehandler: Karen Henning Lind Christoffersen

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Ledsageordningen generelt 

Jævnfør servicelovens § 97, skal kommunen, uanset boform, tilbyde 15 timers ledsagelse 

om måneden til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen (minimum 67 år), der 

ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne.

Ledsageordningen omfatter individuel ledsagelse til selvvalgte aktiviteter uden for 

hjemmet, som ikke indeholder socialpædagogisk bistand.

Der skal i vurderingen af, om en person skal bevilges ledsagelse, indgå, i hvilket omfang 

der i forvejen ydes individuel ledsagelse som en integreret del af andre ydelser. Dette 

betyder, at beboere i botilbud, der i forvejen modtager individuel ledsagelse til en aktivitet,

som de selv har valgt, men som de alene på grund af deres handicap ikke kan deltage i 

uden ledsagelse, ikke har krav på yderligere 15 timers ledsagelse, men op til i alt 15 

timers ledsagelse. 

Nuværende praksis

Ankestyrelsen har i principafgørelse nr. C-08-06 fastslået, at aktiviteter, der sker på 

hjemmedage, kan være omfattet af ledsageordningen, så længe det drejer sig om 

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

Kommune indførte en ordning om, at beboere i botilbud, der bevilges ledsageordning, 

automatisk får fratrukket 3 timer pr. måned, da det vurderes, at disse er en integreret del 

af tilbuddet. Dette uanset hvilket botilbud borgeren er tilknyttet. 

De resterende 12 timer pr. måned leveres som § 97-ledsagelse.

Beslutningen om at fratrække 3 timer pr. måned er foretaget administrativt, men er 

senere politisk behandlet som en del af ”Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i 

botilbud på handicap og psykiatriområdet”. Heraf fremgår at: »Ledsagelse til selvvalgte 

aktiviteter, der ydes som en del af botilbuddets ydelse skal fratrækkes ledsageordningen. 

Det betyder fx, at den hjemmedag nogle borgere har til selvvalgte aktiviteter, hvor der 

ydes ledsagelse, skal fratrækkes ledsageordningen. I Frederikshavn Kommune har 

borgerne i botilbud en hjemmedag hver 6. uge, hvorfor der i forhold til ledsageordningen 

skal fratrækkes 3 timer månedligt.«
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Ankestyrelsen afgjorde den 28. marts 2014 en sag om ledsageordning for en beboer i et 

botilbud her fra kommunen. Klagesagen lød på ukorrekt nedsættelse af ledsagetimer. I 

forbindelse med klagesagen er der skabt opmærksomhed om, at vores procedurer ikke 

indeholder en konkret, individuel vurdering af, hvor meget individuel ledsagelse, der gives 

den konkrete ansøger i det enkelte botilbud, og derved sætter skøn under regel.

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

Fremadrettet praksis

For at sikre, at der sker en konkret individuel vurdering, skal det enkelte botilbud foretage 

en vurdering af, hvor mange af de maksimalt 15 timers § 97-ledsagelse der for den 

enkelte borger er en integreret del af botilbuddet, således at der ikke sker et fratræk af et 

på forhånd fastsat antal timer. Vurderingen foretages over en kortere periode, så der 

skabes et retvisende billede af behovet for ledsagelse som integreret del af botilbuddet. 

Nuværende bevillinger

En ændring af nuværende ordning vil også betyde, at de beboere i Frederikshavn 

Kommunes botilbud, som på nuværende tidspunkt er bevilget ledsagelse, skal have 

deres sag genbehandlet i henhold til ovenstående. 

Processen gennemføres således, at der foretages revurdering af beboere på et botilbud 

samtidig. På den måde opnås der en ensartet kutyme for hele botilbuddet. 

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender ovenstående som 

fremadrettet praksis ved bevilling af ledsagelse efter servicelovens § 97 til borgere i 

botilbud.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget af dagsordenen.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj samt suppleanterne.

Bilag
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10 (Åben) Kvalitetsundersøgelse - Døgndækkende telefonnummer 2016
Sags ID: EMN-2016-01014

Sagsbehandler: Nancy Olivia Ingleton

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

ÆR, HR, SOU

Sagsfremstilling
Baggrund
På baggrund af den vedtagne tilsynspolitik i Frederikshavn Kommune 

gennemføres årligt en kvalitetsundersøgelse af leverandørernes 

døgndækkende telefonnumre på hjemme-hjælpsområdet i Frederikshavn 

Kommune. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, om leverandørerne 

ved vores kontrolopkald overholder § 5 stk. 4 i den indgåede 

leverandørkontrakt. 

Kvalitetsundersøgelsen er foretaget af Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed, der har foretaget kontrolopkald til leverandørernes 

døgndækkende telefonlinjer. Ved de foretagne kontrolopkald er 

leverandørerne blevet evalueret på baggrund af nedenstående kriterier: 

 Om leverandørerne opfylder den indgåede leverandørkontrakt ved at 

besvare et opkald til deres døgndækkende telefonnumre indenfor 5 

ringninger, jf. § 5 stk. 4 i leverandørkontrakten.

 Om leverandørerne udover at opfylde kontrakten også leverer en god 

service overfor borgeren ved at oplyse firmaets navn, herunder evt. 

medarbejderens navn, og taler højt og tydeligt.

Metode

Kontrolopringningerne blev foretaget den 31. marts i tidsrummet 15:00 til 

15:31. Opkaldene blev foretaget af 3 medarbejdere, der ringede ud til de 

døgndækkende telefonnumre, som senest er opgivet til Frederikshavn 

Kommune af leverandørerne på hjemmehjælpsområdet. Der blev foretaget 1 

opkald pr. døgndækkende telefonnummer. 

Ved opkald til den kommunale leverandørs område midt, blev der præsenteret 

2 valgmuligheder i form af viderestilling til hhv. Bangsbo og Frederikshavn 

Midt. Begge valgmuligheder blev ved kontrolopringningerne afprøvet, såvel 

som det blev undersøgt, hvad der skete, hvis en af de præsenterede 

viderestillingsmuligheder ikke blev valgt.  



Handicaprådet - 25-04-2016 13:30 Side 20 af 32

Døgndækkende telefonnumre 2016

Nedenfor ses en oversigt over de foretagne kontrolopringninger:

Konklusion

Alle 3 leverandører opfylder i denne kvalitetsundersøgelse 

leverandørkontraktens § 5 stk. 4, da de alle besvarer vores kontrolopkald 

indenfor 5 ringninger. Ydermere blev de foretagne kontrolopkald besvaret 

med firmanavn og medarbejdernavn, såvel som medarbejderne hos 

leverandørerne talte højt og tydeligt i telefonen. Det kan også konstateres, at 

den automatiske stemme, der præsenterer borgerens valgmuligheder, når 

denne ringer ind til det døgndækkende telefonnummer i område midt, 

formulerer klart og tydeligt de valgmuligheder, der er, herunder taler højt og 

klart, når der spørges ”er du der?”. 

Der sker dog ikke automatisk viderestilling, medmindre en af de 

præsenterede valgmuligheder vælges. Efter ca. 10 sekunder fra at have 

præsenteret borgeren for de telefoniske valgmuligheder spørger en 

automatisk stemme: ”Er du der?”, hvorefter de relevante valgmuligheder 

præsenteres for borgeren igen. I de tilfælde hvor en borger ikke er i stand til 

at vælge en af de præsenterede valgmuligheder, eller borgeren ikke forstår 

de præsenterede valgmuligheder, anses det for vigtigt at sikre sig, at 

borgeren automatisk viderestilles til en medarbejder og derved får den hjælp, 

som denne har behov for. 

Kommentarer fra leverandører

 Din Hjemmepleje, har indenfor svarfristen angivet, at der ikke er nogen 

yderligere kommentarer til det fremsendte resultat af 

kvalitetsundersøgelsen. 

 Aktiv Hverdag, har ikke svaret indenfor svarfristen, og har derfor ikke haft 

nogen supplerende kommentarer til det fremsendte resultat i 

kvalitetsundersøgelsen. 

Leverandører
Døgn- 

nummer
Område

Tids-

punkt

Antal 

ring
Aktiv Hverdag 98485079 - 15:00 3

Din 

Hjemmepleje
41215252 -

15.01 3

Område Nord 98455283 Skagen 15.03 2

Område Midt 98455907 Bangsbo 15:30 2

98455907
Frederiksh

avn Midtby 15:31 2

Område Syd 98456550 - 15:00 2
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 Den kommunale hjemmepleje har oplyst, at der i uge 16 opstartes en ny 

løsning til den kommunale leverandørs døgndækkende telefonnummer, 

der kan håndtere, at telefonen viderestilles automatisk, hvis ikke borgeren 

vælger en af de foreslåede valgmuligheder”. 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at resultatet af 
kvalitetsundersøgelsen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Bilag
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11 (Åben) Magtanvendelse ÆLdreområdet 2015
Sags ID: EMN-2016-01016

Sagsbehandler: Karen Lind
Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Reglerne for magtanvendelse findes i Lov om Social Service §§ 124-137 og 

omfatter personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der 

får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand mv. og som 

ikke giver deres samtykke til en foranstaltning efter §§ 125-129. Hovedreglen 

er, at magtanvendelse ikke må finde sted. Når det alligevel som en 

undtagelse fra hovedreglen kan tillades at anvende magt i en række nøje 

afgrænsede tilfælde, er det primære formål at afværge risikoen for eller 

forhindre yderligere personskade, jf. §§ 125-129 i Lov om Social Service.  

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten til det mindst mulige. Yderligere fremgår det af 

loven, at mindsteindgrebsprincippet altid skal gælde. Dvs. at den 

magtanvendelse, der udøves altid skal være så mindst indgribende i 

borgerens selvbestemmelse som muligt for at varetage borgerens interesse. 

Derudover skal magtanvendelsen altid sættes i relation til, hvad man ønsker 

at opnå i forhold til borgeren.

Der er følgende typer af magtanvendelser, jf. servicelovens kap. 24:

 § 125: Personlige alarm- og plejesystemer 

 § 126: Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse i personlige 

hygiejnesituationer eller føre en person til et andet opholdsrum. 

 § 127: Anvendelse af fysisk magt for at hindre en person i at forlade 

boligen eller føre denne tilbage til boligen. 

 § 128: Anvendelse af magthjælpemidler (fastspænding af borger til 

kørestol, seng mv.)

 § 129: Optagelse af person i bestemt botilbud.

Magtanvendelser 2015

Tabelen viser en overordnet opsummering af magtanvendelsesindberetninger 

på Ældreområdet for de sidste 4 år:

2012 2013 2014 2015

123 63 47 31
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I 2015 er indberettet 31 magtanvendelser, dette er et markant fald fra sidste 

år. Det kan ligeledes oplyses, at 21 af magtanvendelserne vedrørte 3 borgere. 

Den nærmere fordeling af de indberettede magtanvendelser mellem de 

enkelte bestemmelser ses i tabellen nedenfor: 

§ 125 § 126 § 126a § 127 § 128 § 129 I alt

0 8 9 14 0 0 31

Af de indberettede magtanvendelser blev 16 magtanvendelser vurderet til at 

være lovlige, 13 magtanvendelser blev vurderet som værende ikke-lovlige, 

imens 2 indberetninger, blev vurderet til ikke at være omfattet af 

magtanvendelsesbegrebet i servicelovens kapitel 24. 

Begrundelser for vurderingerne af de 13 magtanvendelser, der blev vurderet 

ikke-lovlige, er anført nærmere i tabellen nedenfor:

Antal 

magtanvendelser

Begrundelse for vurdering

1 Mindre indgribende foranstaltning kunne være anvendt

3 Vedr. forebyggende tilbageholdelse af borger

2 Ikke godtgjort at der var nærliggende risiko for 

væsentlig personskade

7 Lukket/låst dør så borger ikke kunne komme ud

Læring

Det langsigtede mål med indberetninger om magtanvendelse er at kunne 

undgå brug af magt i forbindelse med varetagelse af plejeopgaver overfor en 

borger. Derfor benyttes arbejdet med indberetninger til læring både med 

hensyn til, at magtanvendelser sker i overensstemmelse med loven, samt om 

andre socialpædagogiske tiltag kan anvendes til at opnå samme resultat som 

en magtanvendelse i en given situation.

Selv om antallet af indberettede magtanvendelser er lavere end tidligere år, 

er der en større andel af indberetningerne, der er vurderet som værende 

ikke-lovlige. Der er sket en stigning i forhold til tidligere år og på baggrund af 

dette, kan der med fordel arbejdes med at skabe større viden omkring, 

hvornår og hvordan magtanvendelsesbestemmelserne anvendes. Dette eks. 

kan eksempelvis ved et temamøde, hvor både Center for Sundhed og Pleje, 

Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

deltager.

Sagen er sendt til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling



Handicaprådet - 25-04-2016 13:30 Side 24 af 32

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Bilag
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12 (Åben) Magtanvendelser - Handicap og Psykiatri 2015
Sags ID: EMN-2016-01016

Sagsbehandler: Karen Lind
Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Reglerne for magtanvendelse findes i Lov om Social Service §§ 124-137 og 

omfatter personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der 

får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand mv. og som 

ikke giver deres samtykke til en foranstaltning efter §§ 125-129. Hovedreglen 

er, at magtanvendelse ikke må finde sted. Når det alligevel som en 

undtagelse fra hovedreglen kan tillades at anvende magt i en række nøje 

afgrænsede tilfælde, er det primære formål at afværge risikoen for eller 

forhindre yderligere personskade, jf. §§ 125-129 i Lov om Social Service. 

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten til det mindst mulige. Yderligere fremgår det af 

loven, at mindsteindgrebsprincippet altid skal gælde. Dvs. at den 

magtanvendelse, der udøves altid skal være så mindst indgribende i 

borgerens selvbestemmelse som muligt for at varetage borgerens interesse. 

Derudover skal magtanvendelsen altid sættes i relation til, hvad man ønsker 

at opnå i forhold til borgeren.

Der er følgende typer af magtanvendelser, jf. servicelovens kap. 24:

 § 125: Personlige alarm- og plejesystemer 

 § 126: Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse i personlige 

hygiejnesituationer eller føre en person til et andet opholdsrum. 

 § 127: Anvendelse af fysisk magt for at hindre en person i at forlade 

boligen eller føre denne tilbage til boligen. 

 § 128: Anvendelse af magthjælpemidler (fastspænding af borger til 

kørestol, seng mv.)

 § 129: Optagelse af person i bestemt botilbud.

Magtanvendelser 2015

Tabelen viser en overordnet opsummering af magtanvendelsesindberetninger 

på Handicap og Psykiatriområdet for de sidste 4 år:

2012 2013 2014 2015

Botilbud i 

kommunen

33 75 21 33
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Botilbud uden for 

kommunen

19 118 61 47

Botilbud i kommunen

Ved botilbud i kommunen, er der sket en stigning i antallet af indberettede 

magtanvendelser siden 2014. Dog angår 15 af de indberettede 

magtanvendelser 2 borgere. Af de 33 indberettede magtanvendelser fra 

botilbud i kommunen blev 8 magtanvendelser vurderet som værende ikke-

lovlige og 6 magtanvendelsesindberetninger vurderet til ikke at være omfattet 

af magtanvendelsesbegrebet i servicelovens kapitel 24. 

Botilbud udenfor kommunen

Ved botilbud udenfor kommunen er sket et fald i antallet af indberettede 

magtanvendelser i 2015 sammenlignet med i 2014. 33 af de indberettede 

magtanvendelser fra botilbud udenfor kommunen vedrørte 3 borgere. Ud af 

de 47 magtanvendelser blev 11 magtanvendelser vurderet til at være ikke-

lovlige. Herudover, var der en enkelt indberetning om magt, der blev vurderet 

til ikke at være omfattet af magtanvendelsesbegrebet i servicelovens kapitel 

24. 

Magtanvendelser 2015 – Botilbud i kommunen

Nedenfor er anført en tabel over de 33 indberettede magtanvendelser i 

botilbud i kommunen fordelt på magtanvendelsesbestemmelserne i 

serviceloven:

§ 125 § 126 § 126a § 127 § 128 § 129 I alt

0 26 2 1 4 0 33

Ud af de 33 magtanvendelser blev 19 afgørelser vurderet som værende 

lovlige magtanvendelser, imens 8 magtanvendelser blev vurderet til at være 

ikke-lovlige magtanvendelser. De resterende 6 indberetninger om 

magtanvendelse blev vurderet til ikke at være omfattet af 

magtanvendelsesbegrebet i servicelovens kapitel 24. 

Begrundelser for vurderingerne af de 8 magtanvendelser, der blev vurderet 

ikke-lovlige, er anført nærmere i tabellen nedenfor:

Antal 

magtanvendelser

Begrundelse – Botilbud i Kommunen

2 Ikke godtgjort at der var nærliggende risiko for 

væsentlig personskade

1 Låst bildør så person ikke kunne komme ud

1 Tilbageholdelse i lejlighed uden forudgående tilladelse og 
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uden bestemmelser om nødret/nødværge er opfyldt

4 Magtanvendelse foretaget i forbindelse med 

sundhedslovsydelser. 

Vedr. magtanvendelser i forbindelse med hjælp efter sundhedsloven kan 

oplyses, at serviceloven ikke indeholder hjemmel til magtanvendelse i 

forbindelse med sundhedsfaglig behandling. En sådan hjemmel skal hentes i 

sundhedsloven, og denne træder først i kraft i akutte situationer, når døden 

er nært forestående. Dette betyder, at der i princippet ikke må anvendes 

magt, uanset hvor nødvendig den sundhedsfaglige behandling er i de tilfælde, 

hvor den ikke er akut livsnødvendig.

Ud af de 33 indberettede magtanvendelser i botilbud i Frederikshavn 

Kommune vedrører 15 magtanvendelser 2 borgere. Ses der bort fra disse to 

borgere, er antallet af magtanvendelser på niveau med tidligere år. En 

lignende tilskrivning til enkelte borgere fremkom ikke i 2014.

Magtanvendelser 2015 – Botilbud udenfor kommunen

Nedenfor er anført en tabel over de 47 indberettede magtanvendelser i 

botilbud udenfor kommunen fordelt på magtanvendelsesbestemmelserne i 

serviceloven:

§ 

125

§ 126 § 

126a

§ 127 § 128 § 129 Andet I alt

0 44 0 1 0 0 2 47

Af de 47 magtanvendelser er 35 magtanvendelser vurderet som værende 

lovlige magtanvendelser, imens 11 magtanvendelser blev vurderet som ikke-

lovlige. En enkelt indberettet magtanvendelse vurderet til ikke at være 

omfattet af magtanvendelsesbestemmelserne i serviceloven. 

Nedenfor, ses en oversigt over de forskellige begrundelser for, at vurdere, at 

der forelå ikke-lovlige magtanvendelser:

Antal 

magtanvendelser

Begrundelse – Botilbud uden for kommunen

6 Ikke godtgjort at der var nærliggende risiko for 

væsentlig personskade

1 Tilbageholdelse i lejlighed, uden forudgående tilladelse 

og uden bestemmelser om nødret/nødværge er opfyldt

1 Ikke overholdelse af mindsteindgrebsprincippet

1 Låst person ude

2 Magtanvendelse foretaget i forbindelse med 

sundhedslovsydelser. 
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Af de 47 indberettede magtanvendelser vedrører 33 af magtanvendelserne 3 

borgere. Ses der bort fra disse borgere er antallet af magtanvendelser på 

niveau med tidligere år. En lignende tilskrivning til enkelte borgere fremkom 

ikke i 2014.

Læring

Det langsigtede mål med indberetninger om magtanvendelse er at kunne 

undgå brug af magt i forbindelse med varetagelse af plejeopgaver overfor en 

borger. Derfor benyttes arbejdet med indberetninger til læring både med 

hensyn til, at magtanvendelser sker i overensstemmelse med loven, samt om 

andre socialpædagogiske tiltag kan anvendes til at opnå samme resultat som 

en magtanvendelse i en given situation.

Selv om antallet af indberettede magtanvendelser er lavere end tidligere år, 

er der en større andel af indberetningerne, der er vurderet som værende 

ikke-lovlige. Der er sket en stigning i forhold til tidligere år og på baggrund af 

dette, kan der med fordel arbejdes med at skabe større viden omkring, 

hvornår og hvordan magtanvendelsesbestemmelserne anvendes. Dette eks. 

kan eksempelvis ved et temamøde, hvor både Center for Sundhed og Pleje, 

Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

deltager.

Sagen er sendt til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Bilag
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13 (Åben) Orientering om økonomi
Sags ID: EMN-2015-00659

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Økonomioversigten fremlægges til orientering

Indstilling
At økonomiorienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Der hensættes 100.000 kr. til handicapmesse i 2017.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Bilag
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14 (Åben) Punkter til kommende møde
Sags ID: EMN-2014-00678

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Punkter som ønskes behandlet på kommende møde/møder:

Linda Hanghøj Haunstrup-Skov, konsulent i Center for Børn og Skole tilbyder at komme 

tilstede på et møde og fortælle om tilskudsmulighederne fra h.h.v. Folkeoplysnings-

udvalget og Distriktsudvalget.

Indstilling
Til videre foranstaltning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Handicappris – nedsættelse af arbejdsgruppe
Handicapmesse – besøg fra Tankegang
Orientering vedr. tilskudsmuligheder FOU/DU

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Bilag
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15 (Åben) Eventuelt
Sags ID: EMN-2014-00674

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Uden beslutning !

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ingen bemærkninger.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, Irene 
Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Bilag
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