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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 dagsordenen til mødet den 30. maj 2016

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Dagsordenen godkendt, efter at punkt 13 udgår.

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

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 25. april 2016

Indstilling
At referatet godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Referatet godkendt.

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

Bilag
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3 (Åben) Evaluering af ældrepuljeindsatser - Demensprojektet og Optur
Sags ID: EMN-2016-00734

Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Demensprojektet og OPTUR blev opstartet i 2014 for ældrepuljemidler, og 

fungerede som projekter i 2014 og 2015. Fra januar 2016 er Demensprojektet 

og OPTUR overgået til at være driftsindsatser.

På Socialudvalgsmødet d. 4. maj 2016 og Sundhedsudvalgsmødet d. 10. maj 

vil hhv. gruppelederen for OPTUR, Britt Sloth Bengtsen, og ledende 

demenskoordinator, Åse Hyldgaard, præsentere de væsentligste 

evalueringsresultater for projekterne ud fra en borgerrettet vinkel.

En mere detaljeret evaluering af projekterne fremgår af bilagene.

Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Ældrerådet og CenterMED 

Sundhed og Pleje.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Orienteringen taget til efterretning.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016
Åse Hyldgaard samt Britt Sloth Bengtsen orienterede om projekterne, samt 
evalueringen heraf.

Projekterne går over i drift fra 01-01-2017.

Ældrerådet gør opmærksom på, at der endnu ikke er kommet gang i ”dansegruppe” mm. 
for demente på Drachmannsvænget. Åse Hyldgaard vil følge op på dette.
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Ældrerådet opfordrer til at de somatiske plejehjem kommer med i et lignende projekt, idet 
man her har mange ”begyndende demente” der ikke er udredt.

Ældrerådet takkede for orienteringen og roser det store arbejde der lægges i de 2 
projekter.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

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

Bilag

1. OPTUR - Evalueringsrapport  (1302853 - EMN-2016-00734)
2. Demensprojektet - Evalueringsrapport (1302846 - EMN-2016-00734)
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4 (Åben) Orientering fra Tilgængelighedsudvalget
Sags ID: EMN-2014-00676

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
3. Sundhedshuset i Sæby

4. Sæby Svømmehal
5. Forsøg med højresving for cyklister
6. Nye lokalplaner.

 Lokalplan FRE.BC.11.26.02 Udvidelse af dagligvarebutik Hjørringvej 
37. 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

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

Bilag

7. Referat fra mødet d. 9. maj 2016 (1315871 - EMN-2016-00920)
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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:

Formanden: en kort orientering fra Dialogmøderne

Orientering fra sekretariatet:

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

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

Bilag
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6 (Åben) Forslag til værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn 
Kommune
Sags ID: EMN-2016-00170

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU/SUU

Sagsfremstilling
Sagsresumé

Frederikshavn Kommune skal som følge af lovforslag have vedtaget en værdighedspolitik 

for ældreplejen senest den 1. juli 2016. Socialudvalget besluttede den 3. februar 2016, at 

invitere til fælles dialogmøde mellem Ældrerådet, Handicaprådet, Sundhedsudvalget og 

Socialudvalget med henblik på at drøfte den nærmere proces samt indhold i 

Frederikshavn Kommunes værdighedspolitik. Der blev på baggrund af dialogmødet 

nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet, Center for 

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

udkast til værdighedspolitikken.

Arbejdsgruppen præsenterer i vedhæftede bilag et forslag til formulering af Frederikshavn 

Kommunes værdighedspolitik. Udkastet til værdighedspolitikken sendes til Socialudvalget 

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

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

MED Social- og Sundhedsmyndighed.

Værdighedspolitik for ældreplejen i sammenhæng med kvalitetsstandarder og politik på 

området

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

og omsorg skal give den enkelte ældre mulighed for at fortsætte med at leve det liv, som 

den ældre ønsker med størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet. 

Værdighedspolitikken skal i forhold til dette beskrive, hvordan kommunens ældrepleje 

kan understøtte følgende områder:

 Livskvalitet

 Selvbestemmelse

 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 Mad og ernæring

 En værdig død

Det fremgår af lovbemærkningerne, at værdighedspolitikken skal beskrive de 

overordnede værdier for ældreplejen. Derfor bør kommunalbestyrelsen også have 

værdighedspolitikken for øje, når kommunalbestyrelsen fastsætter de årlige 
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kvalitetsstandarder for serviceniveau for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og 

kommunaltræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86. Omvendt kan 

værdighedspolitikken således også med fordel ses i sammenhæng med 

kommunalbestyrelsens arbejde med og opfølgning på de årlige kvalitetsstandarder.

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

selv, skal selv". I dette ligger for det første en grundlæggende antagelse om, at det er 

forbundet med øget livskvalitet, at støtte det enkelte menneske i at kunne klare tingene 

selv så længe og så godt som muligt. Med denne tilgang sørger kommunen også for, at 

der er ressourcer til at støtte de borgere, der ikke kan selv. 

Som det fremgår af arbejdsgruppens forslag til formulering af en værdighedspolitik for 

ældreplejen i Frederikshavn Kommune, forstås værdighed grundlæggende som 

individuelt og afhængigt af det enkelte menneskes behov og liv. Værdighed handler ud 

fra arbejdsgruppens optik kort sagt om, hvordan vi skal være over for hinanden. For 

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

med andre mennesker. Værdighedspolitikken berører derfor også forventninger og 

sikring af medarbejdernes personlige og professionelle kompetencer, for at understøtte 

en høj kvalitet i ældreplejen.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at:

 Socialudvalget og Sundhedsudvalget drøfter udkastet til Frederikshavn 

Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen

 Udvalgene sender udkastet til høring i Ældrerådet og Handicaprådet samt til 

udtalelse i Center MED Sundhed og Pleje og Center MED Social- og 

Sundhedsmyndighed.

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

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

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler forslaget, og ser frem til at der snarest muligt udarbejdes en 
handleplan for opnåelse af de anførte mål i politikken.
Udtalelse fra CenterMED, Center for Sundhed og Pleje:
CenterMED roser det store og flotte stykke arbejde, der er lagt i denne politik. Den er 
meget fyldestgørende. CenterMED opfordrer til, at billedet med to vinglas udskiftes, da 
alkoholmisbrug er et stigende problem. CenterMED opfordrer i stedet til at anvende et 
billede, hvor der udføres en eller anden form for aktivitet, da det er vigtigt at bevæge sig.



Handicaprådet - 30-05-2016 13:30 Side 11 af 29

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

1. Socialudvalget og Sundhedsudvalget anbefaler ”Værdighedspolitik for 
ældreplejen i Frederikshavn Kommune” inklusive redegørelse til ministeriet til 
Byrådets godkendelse 

2. der efter ministeriets godkendelse iværksættes et arbejde med at udmønte 
indsatsområder i værdighedspolitikken i en konkret handleplan som drøftes med 
rådene

Beslutninger:
Handicaprådet anbefaler forslaget uden bemærkninger.

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

Bilag

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

 Redegørelse for anvendelse af midler til en mere værdig ældrepleje 
2016 (1327328 - EMN-2016-00170)
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7 (Åben) Foranalyse Træningscenter Phønix
Sags ID: EMN-2016-00525

Sagsbehandler: Birgitte Kvist

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SUU

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

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

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

 Tandpleje 
 Træningscenter Phønix 
 Køkkenet, Ankermedet (Madservice)

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

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

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

 Den politiske følgegruppe behandlede foranalysen vedr.
Træningscenter Phønix d. 25. april. Foranalysen er vedhæftet som 
bilag. 

 Følgegruppen drøftede og besluttede at sende sagen videre til 
behandling i Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget skal derfor 
beslutte, om man ønsker at fortsætte processen omkring 
konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør vedr.
Træningscenter Phønix, eller om Træningscenter Phønix skal fortsætte 
driften som i dag.

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

fremmed aktør skal fortsættes, og som hermed betyder, at der 

igangsættes en nærmere analyse og afklaring af model.

b) Træningscenter Phønix skal fortsætte den nuværende drift model med 

inddragelse af anden aktør i en spidsbelastnings-model, og processen 

omkring anden form for konkurrenceudsættelse af området stopper 

her.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Udvalget ønsker ikke at arbejde videre med model 3 og 4, som beskrives i 
rapporten. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med model 1, og at 
mulighederne i model 2 undersøges nærmere.
Sagen sendes i høring i rådene og til udtalelse i MED.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet kan konstatere, ud fra den tidligere beslutning i Sundhedsudvalget, at der 
allerede er truffet beslutning om, at der skal arbejde videre med model 1, og at 
mulighederne i model 2 undersøges nærmere. 

Ældrerådet anbefaler direktørens indstilling, men ser dog med forundring på, at 
Ældrerådet er inddraget meget sent i processen, hvor udvælgelsen allerede er foretaget.

Beslutninger:
Handicaprådet støtter op om social- og sundhedsdirektørens indstilling.

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

Bilag

 Rapport om mulig konkurrenceudsættelse af TRÆNINGSCENTER 
PHØNIX april 2016 (1307370 - EMN-2016-00525)

 Udtalelse fra medarbejdere på Phønix - Konkurrenceudsættelse -
Træningscenter Phønix (1312896 - EMN-2016-00525)
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8 (Åben) Nyt dagtilbud til demente i Frederikshavn
Sags ID: EMN-2016-00706

Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

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

arbejdes videre med en detaljeret implementeringsplan for et nyt dagtilbud for 

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

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

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

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

oprettes et døgndækket mikrohotel,

Arbejdsgruppen bag det nye dagtilbud har derfor arbejdet videre med 

implementeringsplanen, for at oprette det nye dagtilbud i bygningerne på 

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

som bilag 1 til sagen.

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

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

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

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

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

personalemæssigt.

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

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

Lokaler til daghjem

 Der peges på bygningerne på Ingeborgvej, som i dag huser 

aktivitetscentret.

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

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

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

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

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

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

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

med fordel også henvises til at bruge Rådhuscentret eller 

aktivitetscenteret på Bangsbo, hvor aktiviteterne er bedre tilpasset deres 

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

såfremt de er motiverede for det. 

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

som vil have meget svært ved at undvære muligheden for et 

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

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

aktivitetsgruppe specielt målrettet dem, hvilket vil give dem et bedre 

tilbud end det nuværende. 

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

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

arbejdet med at integrere cafeteriafunktionen og dagtilbuddet, for at 

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

for.

 En del foreninger benytter lokalerne ved eftermiddags- og aftenstid, 

hvilket kan fortsætte uændret.

Økonomi

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

øvrige aktivitetstilbud i Kommunen. Cafeteriaet drives som 

indtægtsdækket virksomhed og er dermed underlagt reglerne for 

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

aktivitetscentrene.

 Udflugter/aktiviteter: Afregnes med borgeren efter kostpris.

 Kørsel: Borgere visiteret til daghjem kan visiteres til omsorgskørsel, 

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

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

nærmere specifikation i implementeringsplanen. Det foreslås, at 

finansieringen af ombygningen sker via værdighedsmilliarden.

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

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

bæredygtigt. 

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

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

Kvalitetsstandard og informationsmateriale
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Kvalitetsstandarden fra 2013 for daghjem for demente er omarbejdet til udkastet 

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

Frederikshavn Kommune” (se bilag 2).

Informationen til borgerne vil blive udarbejdet senere i processen.

Opkvalificering af medarbejderne

Medarbejderne opkvalificeres inden opstarten af tilbuddet med sammenlagt 3 

kursusdage som AMU kursus, og bliver derved udgiftsneutralt

Inddragelse af frivillige

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

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

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

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

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

aktiviteter.

Tidsplan for opstart af tilbuddene

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

Overførsel af resultater fra Frederikshavn til de øvrige daghjem i 

Kommunen

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

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

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

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Sagen sendes i høring.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016
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Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler forslaget og ser frem til et mere tidssvarende dagtilbud, hvor der 
også er plads til borgere med begyndende demens, der ikke er visiterede.

Beslutninger:
Handicaprådet ser forslaget som et positivt tiltag.

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

Bilag

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

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

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

 Udtalelse fra CenterMED og LokalMED STA (1326461 - EMN-2016-00042)
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9 (Åben) Budget 2017 Sundhedsudvalget
Sags ID: EMN-2016-00802

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalgets budgetoplæg for 2017 indeholder en videreførelse af de 

vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2016 hvor der, iht. til 

økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilretning på 1 % 

i alle udvalg.

For Sundhedsudvalgets budgetområde er der således indregnet en 

budgettilpasning svarende til en budgetnedskrivning på ca. 1,1 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. Sundhedsudvalgets andel heraf er opgjort til 0,6 mio. kr., 

hvorfor budgetrammen er nedskrevet tilsvarende.

På denne baggrund, anmoder Social- og sundhedsdirektøren, udvalget om at 

fortsætte drøftelserne 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

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller budget 2017 til fortsat drøftelse.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 12-04-2016
Drøftet og genoptages på næste møde.
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Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Udvalgets forslag til budgetoplæg sendes til høring/udtalelse.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til det foreløbige oplæg.

Beslutninger:
Handicaprådet har ingen bemærkninger til budgetoplægget.

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

Bilag

 SUU budgetforslag 2017 til høring (1318242 - EMN-2016-00802)
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10 (Åben) Handicapmesse 2017
Sags ID: EMN-2016-01305

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Tankegang v. Nicoline Pedersen kommer med et forslag til strategi i forbindelse med 

afholdelse af Handicapmesse 2017.

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Forslag fra Tankegang drøftet, sagen genoptages på næste møde.

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

Bilag
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11 (Åben) Handicappris
Sags ID: EMN-2011-00919

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Nedsættelse af arbejdsgruppe i forbindelse med indførelse af Handicappris

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Det besluttes, at uddeling af handicappris ikke er en fast årlig begivenhed, men at 
Handicaprådet kan tage handicappristanken op som et dagsordenspunkt, hvis særlige 
handicapvenlige projekter eller tiltag opstår.

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

Bilag
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12 (Åben) Kommunalt tilsyn 2015 - plejeboliger
Sags ID: EMN-2015-00697

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

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

uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre og Leve-Bo miljøer.

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

Revas Aps.

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

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

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

kommunen har truffet.

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

Kommune har vedtaget.

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

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

Tilsynene har også fokus på genoptræningsaspektet hos borgerne samt generel

vedligeholdelse af fysisk og psykisk funktionsevne.

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

tilsynene. I 2015 var fokusområderne:

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

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

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

for at bevare eller styrke deres funktionsniveau.

 en vurdering af om ovenstående fokus også afspejles i den skriftlige 

dokumentation. 

Metode for tilsynene og afrapportering

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

det enkelte tilbud og gennemgået skriftligt materiale vedrørende driften i 

almindelighed og indsatsen for den enkelte borger.

Fokuspunkterne er belyst og vurderet ud fra beboernes oplevede kvalitet. 

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

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

bygget op omkring vurdering af følgende emner:

 målgruppen

 boligforhold og de fysiske rammer

 de omsorgsmæssige forhold

 ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger

 skriftlig dokumentation

 magtanvendelse

 medicinhåndtering (i de plejecentre, hvor det er relevant)

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

yderligere tilsynsbesøg.

På baggrund af de enkelte tilsynsrapporter har Revas udarbejdet en 

årsrapport, der er vedlagt som bilag til sagen.

Konklusion for afrapporteringerne

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

været anledning til særligt kritiske bemærkninger om forhold i plejeboligerne 

og leve-bo miljøerne i Frederikshavn Kommune.

Revas giver overordnet en positiv vurdering af alle ovennævnte forhold. 

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

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

forholdene er fundet i orden. 

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

følgende punkter:

 Fortsat opmærksomhed på at beboernes behov kan tilgodeses gennem 

hele døgnet, og at medarbejdergruppen har de fornødne kompetencer.

 Opmærksomhed på fordeling af ressourcer mellem beboerne set i lyset 

af, at målgruppen er kompleks.

 Overveje indretning og vedligeholdelse i forhold til beboernes og 

medarbejdernes trivsel.

 Vedligeholde og udvikle de faglige tiltag, der giver beboerne mest 

mulig indflydelse på forhold, der vedrører deres eget liv.

 Løbende ledelsestilsyn på dokumentation som kvalitetssikring og 

indblik.

 Sikre at oplysninger på hjemmeside og Tilbudsportalen er opdaterede 

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

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at årsrapporten godkendes.

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

Beslutninger:
Taget til efterretning.

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

Bilag

3. 2015  Ældreområdet, Frederikshavn  Kommune, årsrapport (1302122 -
EMN-2015-00697)
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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 orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Punktet udgår

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:

Afventer: 

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.

Tilskud fra DU og FOU skal fremover ske gennem En Indgang. Vi afventer 
tilbagemelding fra de to, som fremover skal arbejde med En indgang, idet det 
være optimalt, at Handicaprådet får præsentationen fra dem.

Indstilling
Til videre foranstaltning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ingen yderligere punkter til næste møde.

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

Bilag
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15 (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 orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

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

Bilag

 Økonomioversigt Handicaprådet - maj 2016 (1323418 - EMN-2015-00659)
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16 (Lukket) Udbud - depotdrift på Hjælpemiddelområdet i 
Frederikshavn Kommune

Beslutninger:
Handicaprådet tiltræder indstillingen.

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

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

Bilag
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