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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 8. august 2016.

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Dagsordenen godkendt.

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

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 30. maj 2016.

Indstilling
At referatet godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Referatet godkendt.

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

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

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Orientering v/Dorte Smidt

a) Sæby Svømmehal - omklædningsrum

b) Tjekliste til Distriktsudvalgene

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

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

Bilag

 Refderat fra mødet d. 13. juni 2016 (1339042 - EMN-2016-00920)



Handicaprådet - 08-08-2016 13:30 Side 6 af 27

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

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Orientering fra medlemmerne:

Orientering fra sekretariatet:

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orientering om at Lise Byrdal fra DH er udpeget som brugerrepræsentant vedr. udbud på 
Brystproteser, ærmer og handsker.

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

Bilag
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5 (Åben) Foranalyse - konkurrenceudsættelse og brug af fremmedaktør -
Madservice
Sags ID: EMN-2016-00534

Sagsbehandler: Birgitte Kvist

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

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. Køkkenet Madservice 
d. 18. februar. Foranalysen er vedhæftet som bilag. 
Følgegruppen drøftede og besluttede at sende sagen videre til behandling i 
Socialudvalget. Socialudvalget skal derfor beslutte om man ønsker at 
fortsætte processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af 
fremmed aktør vedr. køkkenet Madservice, eller om Madservice skal fortsætte 
driften som i dag.

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

skal fortsættes, og der dermed skal igangsættes en nærmere analyse og 

afklaring af model

b) Madservice skal fortsætte driften som i dag, og processen omkring 

konkurrenceudsættelse af området stopper her

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 01-06-2016
Af hensyn til forsyningssikkerheden skal madservice pt ikke konkurrence-
udsættes, og administrationen undersøger, hvordan køkkenet kan minimere 
sit underskud. 
Inden endelig beslutning i udvalget sendes sagerne til høring til rådene.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 27-06-2016

Ældrerådets høringssvar
Det er Ældrerådets holdning, at madservice skal udliciteres/konkurrenceudsættes. Denne 
holdning skyldes bl.a. det gentagne underskud i madservice, som Ældrerådet frygter, vil 
resultere i en stigning i madprisen for den ældre.

Ved en udlicitering/konkurrenceudsættelse kan den kommunale leverandør give et 
kontrolbud.
Hvad angår forsyningssikkerheden kan denne overtages af køkkenerne i Sæby og 
Østervrå. Disse køkkener har tidligere leveret til madservice. I forbindelse med seneste 
konkurrenceudsættelse af madservice indgik denne parameter ikke i overvejelsen.

Ældrerådet har svært ved at se, hvordan køkkenet kan minimere sit underskud. Hvis 
dette sker ved, at borgerne skal betale mere for maden, kan Ældrerådet ikke acceptere 
dette.

For flere detaljerede bemærkninger til foranalysen henvises til bilag.

Ældrerådet står i øvrigt uforstående overfor, at Ældrerådet er inddraget så sent i 
processen. Denne fremgangsmåde er efter Ældrerådets opfattelse ej heller i 
overensstemmelse med Velfærdsministeriets retningslinjer for høring af ældreråd.

Beslutninger:
Handicaprådet tiltræder Socialudvalgets beslutning af 1.6.2016

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

Bilag

 Rapport om mulig konkurrenceudsættelse KØKKENET februar 2016 
(1257833 - EMN-2016-00534)

 Tillæg til Ældrerådets høringssvar til udl. af madservice, Bilag 
(1375746 - EMN-2016-00534)
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6 (Åben) Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
Sags ID: EMN-2015-01371

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Resumé

Den 1. januar 2016 trådte en ny lovgivning for forebyggende hjemmebesøg i kraft. Loven 

foreskriver, at kommunen skal udarbejde en kvalitetsstandard på området. Afdelingen 

Sundhed og Træning har i dialog med repræsentant fra ældrerådet udarbejdet et udkast 

til kvalitetsstandard for området, som her forelægges Sundhedsudvalget til godkendelse. 

Kvalitetsstandarden er udarbejdet på baggrund af følgende:

Hensigten med den nye lovgivning

I den nye lovgivning er der sket tilpasninger, så de forebyggende 

hjemmebesøg i større omfang målrettes de svageste ældre samtidig med at 

den generelle forebyggende indsats opretholdes. 

Lovgivningen indeholder følgende elementer: 

 Forhøjelse af aldersgrænse. Aldersgrænsen for tilbud om årlige 

forebyggende hjemmebesøg rykkes fra 75 år til 80 år. 

 Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 

79 år. Ældre i særlige risikogrupper skal fra 65 år have tilbud om et 

forebyggende hjemmebesøg. Der indføres derfor en kommunal 

forpligtelse til at tilbyde borgere, som er i en vanskelig livssituation 

behovsbestemte hjemmebesøg. Behovet kan både opstå på grund af 

borgerens generelle livssituation eller på grund af en pludselig psykisk 

eller fysisk belastning. Det kan f.eks. være, når borgeren bliver enke 

eller enkemand eller at borgerens ægtefælle flytter på plejehjem.

 Alle borgere skal have et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, i 

det år de fylder 75 år. 

 Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunens 

kvalitetsstandard. Alle kommuner forpligtes til at beskrive deres 

indsats i forhold til de forebyggende hjemmebesøg i deres 

kvalitetsstandard. 

 Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet. Der åbnes op for, at kommunen 

kan tilrettelægge tilbuddet, som kommunen lokalt finder det mest 

hensigtsmæssigt. Kommunen kan fx tilbyde et eller flere kollektive 
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arrangementer, som kan erstatte det forebyggende besøg i borgerens 

hjem. 

Hvis en borger siger nej til et kollektiv arrangement, skal borgeren 

fortsat tilbydes et individuelt tilbud i hjemmet.

Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg skal, hvad enten det er et besøg 

i borgerens hjem eller et kollektiv arrangement, fortsat gives ved direkte 

henvendelse til den enkelte borger, fx pr. telefon, mail eller brev. Det er ikke 

tilstrækkeligt at oplyse generelt om tilbuddet fx via annoncering i pressen 

eller på en hjemmeside.

Udkastet til kvalitetsstandarden er vedhæftet og sendes til høring i Ældrerådet 

og Handicaprådet.

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget godkender 

kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 27-06-2016

Ældrerådets høringssvar:
ÆR tilslutter sig principperne i forslaget, men ser dog gerne at der laves en kortere og 
mere forenklet udgave.

Beslutninger:
Handicaprådet anbefaler kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, 
men ser gerne, der bliver lavet en pixiudgave også.

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

Bilag

c) 1933771-Kvalitetsstandard 2016 - Forebyggende hjemmebesøg 
(1358464 - EMN-2015-01371)
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7 (Åben) Tilsyn på mad og måltider i Leve Bo, 2016
Sags ID: EMN-2016-01589

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

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

- Rammerne
- Maden
- Deltagelse/indflydelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

håndteres.

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

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

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

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

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

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

samfundet. 

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

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

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

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

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

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

beboere og pårørende som eksempelvis husmøder.

Under behandling af punktet deltager repræsentant/repræsentanter fra 

Revas.

Fremstillingen sendes til orientering i Ældre- og Handicapråd.

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

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

med anbefalingerne i rapporten fra Revas Aps.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 08-08-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

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

Bilag

d) Rapport Måltidet i Levebo-miljø, Frederikshavn kommune 2016 
(1340327 - EMN-2016-01589)
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8 (Åben) Kvalitetskatalog 2016 - SEL § 83 i plejeboliger
Sags ID: EMN-2015-50178

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

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

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

revideres, godkendes og være tilgængelige for borgerne. Dette gælder som følge af 

bek.nr. 344 § 10, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde og 

offentliggøre kvalitetstandarder vedr. ydelser, der gives efter SEL § 83 stk. 1,2 og 4 i 

plejeboliger.

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

Handicaprådene revideret kvalitetsstandarden, så den har samme opbygning og layout 

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

dagsordenen om rehabilitering og selvhjulpenhed er indarbejdet sprogligt.

Indholdet dækker følgende standarder:
• Generel information

• Personlig pleje

• Praktisk hjælp

• Ernæring/mad

• Kontaktoplysninger

Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.

Sagen sendes til høring i Ældre- og Handicapråd.

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 08-08-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

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

Bilag

 ENDELIG Kvalitetsstandard 2016 - Plejeboliger (1375693 - EMN-2015-
50178)
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9 (Åben) Foranalyse – konkurrenceudsættelse af Tandplejen
Sags ID: EMN-2016-01430

Sagsbehandler: Lene Jelsbak Mortensen

Ansvarligt center: Familie

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. Tandplejen d. 25. 
april. Foranalysen er vedhæftet som bilag, suppleret af et notat udarbejdet på 
baggrund af spørgsmål fra styregruppen.
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. den kommunale Tandpleje, eller om Tandplejen skal 
fortsætte driften som i dag.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget 
beslutter om:
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a) processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed 
aktør skal fortsættes, hvilket vil betyde, at der igangsættes en nærmere 
analyse og afklaring af model.

b) Den kommunale Tandpleje skal fortsætte den nuværende drift model, hvor 
Tandplejen inddrager brug af fremmed aktør til at løse den samlede opgave i 
Orto-afdelingen, for at sikre rationel brug af andre faggrupper i Tandplejen og 
for at sikre faglighed og bedst mulig økonomisk løsning af opgaven.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 07-06-2016
Sendes i høring i ÆR og HR og til udtalelse i CenterMED inden endelig 
beslutning.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 08-08-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Handicaprådet anbefaler model b), idet Handicaprådet har bekymring for de 
svage grupper, hvis model a) vælges.

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

Bilag

 Notat til Sundhedsudvalget - tillæg til behandling Foranalyse 
Tandplejen, endelig version (1326742 - EMN-2016-01430)

 Rapport om mulig konkurrenceudsættelse af TANDPLEJEN april 2016 
(1326669 - EMN-2016-01430)
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10 (Åben) Ledsageordning i botilbud
Sags ID: EMN-2016-00251

Sagsbehandler: Karen Henning Lind Christoffersen

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

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

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

psykisk funktionsevne.

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

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

denne gruppe borgere. 

Ledsageordningen omfatter individuel ledsagelse til selvvalgte aktiviteter udenfor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

udarbejder bevillingen til borgeren. 

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

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

er bevilget ledsageordning i botilbud, skal revurderes.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.  

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

sagsfremstillingen beskrevne fremadrettede praksis ved bevilling af ledsagelse efter 

Serviceloven § 97 til borgere i botilbud.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Handicaprådet tiltræder indstillingen.

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

Bilag
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11 (Åben) Embedslægetilsyn 2015
Sags ID: EMN-2014-01568

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Embedslægeinstitutionen gennemfører hvert år uanmeldte tilsyn i kommunens 

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

forbedre den sundhedsmæssige indsats overfor de ældre i plejeboligerne. 

Den sundhedsmæssige indsats vurderes ved at se på den sygeplejefaglige 

dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse 

plejebehov. Der er udarbejdet en række målepunkter, som embedslægeinstitutionen 

vurderer ved tilsynet. Målepunkterne omfatter følgende emner:

- Instrukser og hygiejne

- Dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser

- Medicinhåndtering

- Patienters retsstilling

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

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

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

Embedslægeinstitutionens hovedkonklusioner og opsummering

I 2015 er der ført tilsyn på følgende plejecentre:

- Søparken

- Lindevej

- Ankermedet 

- Aalbæk

- Rosengården

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

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

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

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

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

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

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

tidligere års tilsyn.

Konklusionskategorier Antal 

plejehjem 

2015

Antal 

Plejehjem 

2014 

Antal 

Plejehjem 

2013

Tilsynet har ikke fundet 

anledning til

bemærkninger

1 0 0

Tilsynet har fundet få fejl 

og mangler,

som samlet kun 

indebærer ringe

risiko for 

patientsikkerheden

2 12 4

Tilsynet har fundet fejl og 

mangler,

som indebærer 

patientsikkerhedsmæssige

risici

2 1 4

Tilsynet har fundet 

alvorlige fejl og

mangler

0 0 1

Tilsynet har fundet 

anledning til alvorlig

kritik

0 0 0

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

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

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

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

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

2016.

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

er vedlagt som bilag til sagen.

Udover disse overordnede og generelle betragtninger, har 

embedslægeinstitutionen som nævnt udarbejdet rapporter for de enkelte 

plejehjem med konkrete anbefalinger til de enkelte enheder. Såfremt disse 

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

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

kommentering, de havde ingen kommentarer.

Fremstillingen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

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

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 08-08-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

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

Bilag

- Embedslæge, årsrapport 2015 (1373906 - EMN-2014-01568)
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12 (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:
Orienteringen taget til efterretning.

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

Bilag

- Økonomioversigt Handicaprådet  (1323418 - EMN-2015-00659)
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13 (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 bemærkninger.

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

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

Bilag
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15 (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:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 30-05-2016
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.

Beslutninger:
Handicaprådet har modtaget forslag og tilbud på projektstyring m.v. for en 
Handicapmesse i efteråret 2017. 
Handicaprådet ønsker at afsøge andre leverandører på området, hvorfor Handicaprådet 
vil anmode tilbudsgiver om at fastholde det fremviste tilbud indtil 1. november 2016.

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

Bilag
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