
Referat Handicaprådet

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 29-08-2016 13:30

Mødeafholdelse: Lokale 0.27

NB. Jette Bruun Christensen deltog ikke i behandlingen af punkterne 5-13.
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Jette Bruun Christensen
Dorte Svendsen
Jørgen Tousgaard
Betina Hansen
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Inge-Lise Jakobsen

Fraværende: Aksel Jensen – Formand
Susanne Jensen + stedfortræder

Stedfortrædere: Børge Bondeven Frederiksen 
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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 29. august 2016.

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sag nr. 8 tages af dagsordenen – dagsordenen herefter godkendt.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen -  i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen.

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 8. august 2016.

Indstilling
At referatet godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Referatet godkendt.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen.

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/Rikke Løgtved Bruus

1. Krydset Toldbodvej – Sæbygårdvej i Sæby

2. Tjekliste til Distriktsudvalgene

3. Nye lokalplaner.

 Lokalplan FRE.O.0.15.09.01
 Plan tillæg 15.29

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven
Frederiksen.

Bilag

 Referat fra mødet d. 15. august 2016 (1394526 - EMN-2016-
00920)
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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:
Ingen bemærkninger.

Fraværende: Susanne Jensen, Aksel Jensen - i stedet mødte Børge Bondeven 
Frederiksen.

Bilag
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5 (Åben) Høring om ny Handicapplan 2017- 18
Sags ID: EMN-2016-01063

Sagsbehandler: Louise Rohde
Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

Handicaprådet

Sagsfremstilling
Ved udgangen af 2016 skal der foreligge en ny handicapplan. Handicapplanen 
og Handicappolitikken har på nuværende tidspunkt et uhensigtsmæssigt 
tidsoverlap, hvor en ny 4-årig plan for perioden 2017 – 2020 ville få baggrund 
i en politik, som kun gælder til udgangen af 2017. Det ønsker ledelsen i CHP 
at rette op på, og derfor er det besluttet, at den ny handicapplan kun skal 
gælde for en 2-årig periode, nemlig 2017 – 2018.
Der er sket en faglig udvikling i Handicapafdelingen, som gør, at den 
gældende plan ikke længere er en dækkende beskrivelse af de faglige forhold, 
som gør sig gældende. Med en ny 2-årig Handicapplan kan vi beskrive det 
gode arbejde, som allerede pågår i afdelingen nu. Herefter vil vi kunne 
tilpasse handicapplanen 2019 – 2022 efter den Handicappolitik som bliver 
gældende for perioden 2018 – 2021 med en mere omfattende proces omkring 
inddragelse og høringer. 
Med baggrund i den kortere gyldighed for den ny handicapplan samt det 
forhold, at den skal beskrive den udvikling afdelingen allerede har
gennemgået og hermed ikke nye metoder eller faglige forhold, ønsker 
ledelsen i CHP at lave en mere afgrænset inddragelse i processen omkring 
udarbejdelsen.
Vi har derfor valgt at fremsende en spørgeguide med vejledning til 
medarbejdere, hvor vi har til hensigt at spørge 10% af borgerne i 
Handicapafdelingen. Borgerne spørges både omkring deres oplevelse af 
målopfyldelsen af indsatsområder for Handicapplanen 2012 – 2016 samt 
høres om deres input til den nye handicapplan. 
Vi har bedt medarbejderne, som kender borgerne, om deres bidrag i en 2-
måneders spørgeperiode i august og september 2016. Spørgeguiden er 
formuleret sådan, at medarbejderne har frihed til at spørge rundt omkring 
spørgsmålene, så vi på den måde kan få nogle gode og brugbare besvarelser 
(se bilag: Spørgeguide til borgere i Handicapafdelingen ift. ny Handicapplan). 
De 5 indsatsområder i den ny Handicapplan er en videreførelse af vores 
arbejde med ’Vision – Mission – Værdier’ (Se evt. 
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Handicap-og-
Psykiatri/Vision%20mission%20værdier%20i%20Center%20for%20Handicap
%20og%20Psykiatri.pdf ). Hensigten med den ny plan er, at vi skal beskrive 
den måde vi allerede arbejder på. Endvidere vil ledelsen i CHP sikre at 
indsatsområderne i centeret et sammenlignelige, og rammen for planen 
lægger sig således op ad Socialpsykiatriplanen. De 5 indsatsområder er i tråd 
med den gældende handicappolitik:

 Habilitering
 Borgeren i centrum/professionalisering af indsatsen
 Velfærdsteknologi
 Sundhed

http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Handicap-og-Psykiatri/Vision%20mission%20v%c3%a6rdier%20i%20Center%20for%20Handicap%20og%20Psykiatri.pdf
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Handicap-og-Psykiatri/Vision%20mission%20v%c3%a6rdier%20i%20Center%20for%20Handicap%20og%20Psykiatri.pdf
http://frederikshavn.dk/PDF%20Dokumenter/Handicap-og-Psykiatri/Vision%20mission%20v%c3%a6rdier%20i%20Center%20for%20Handicap%20og%20Psykiatri.pdf
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 Samskabelse
Hensigten med indeværende høring er hermed at

- Informere om beslutningen om en 2-årig Handicapplan
- Informere om inddragelsen og processen omkring udarbejdelsen af 

Handicapplanen 2017-19.
- Informere om rammen for den ny Handicapplan og ensretningen i 

CHP’s indsatsområder.
- Høre Handicaprådets medlemmer om I har yderligere tilføjelser til 

ovenstående.
- Høre Handicaprådets medlemmer om I har ønsker eller forslag til 

indholdet i den ny Handicapplan.

Indstilling
Det indstilles at Handicaprådet tager orienteringen om processen for den ny 

Handicapplan til efterretning og det anbefales at Handicaprådets medlemmer formulerer 

ønsker eller forslag til indholdet i den ny Handicapplan.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.

Fraværende: Susanne Jensen, Jette Bruun Christensen, Aksel Jensen - i stedet mødte 
Børge Bondeven Frederiksen.

Bilag

 Spørgeskema.NyHandicapplan08.07.2016 (1393797 - EMN-
2016-01063)
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6 (Åben) Handleplan for budgetoverholdelse i Center for Familie
Sags ID: EMN-2016-01570

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 29. juni 2016 Økonomiudvalgets anbefaling om, at give 
Børne- og Ungdomsudvalget mulighed for at skabe balance mellem forbrug og 
budgetramme i Center for Familie over en treårig periode. For at støtte denne 
proces bevilgede Byrådet 34 mio. kr. til Center for Familie fordelt over årene 
2016-2019. Samlet set betyder det, at Center for Families budget efter tilførsel af 
34 mio. kr. og inklusiv de vedtagne rammereguleringer, skal tilpasses med 20 
mio. kr. i perioden 2016-2020. 
Børne- og Ungdomsudvalgets handleplan for budgetoverholdelse bliver fremlagt 
for Økonomiudvalget den 28. september 2016. Center for Familie har udarbejdet 
forslag til vedlagte handleplan, inklusiv beskrivelser af en række 
omlægningsaktiviteter afledt af handleplanen. Handleplanen samt de beskrevne 
omlægningsaktiviteter behandles på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. 
september 2016. Inden da er materialet sendt til udtalelse i MED-systemet. 
Hermed fremsendes det også til Handicaprådets udtalelse omkring de elementer
der berører handicapområdet. 

Indstilling
Børne-, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at Handicaprådet:

- drøfter de elementer i handleplanen og omlægningsaktiviteterne, der berører 

Handicapområdet, og udarbejder en evt. udtalelse

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Handicaprådet tager Handleplanen til efterretning med den bemærkning, at man er dybt
bekymret for beskæringen i det forebyggende arbejde – herunder aflastning.

Fraværende: Susanne Jensen, Jette Bruun Christensen, Aksel Jensen - i stedet mødte 
Børge Bondeven Frederiksen.

Bilag

 Oversigtsdokument handleplan CFA_ MED og BUU (1378995 - EMN-
2016-01570)
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 omlægningsaktivitet evalueringskultur og mindset  (1386579 - EMN-
2016-01570)

 omlægningsaktivitet - netværksindsats (1386574 - EMN-2016-01570)
 omlægningsaktivitet-DCF og Skansen (1386575 - EMN-2016-01570)
 omlægningsaktivitet - familiehuset og projekt skagen (1386576 - EMN-

2016-01570)
 omlægningsaktivitet - udslusnigspladser Krisecenter (1386577 - EMN-

2016-01570)
 omlægningsaktivitet - Theraplay (1386578 - EMN-2016-01570)
 omlægningsaktivitet - SKP - misbrugsindsats (1386580 - EMN-2016-

01570)
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7 (Åben) Tilbagebetaling af opkrævet egenbetaling forbundet med 
ledsagelse
Sags ID: EMN-2014-00989

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Resume

Social- og Indenrigsministeriet har truffet afgørelse om, at det ikke er lovligt for 

kommuner og regioner at opkræve egenbetaling hos borgere i botilbud for 

udgifter til ledsagelse i forbindelse med ferie og udflugter. Derfor skal de 

uretmæssigt opkrævede beløb nu betales tilbage. De nordjyske kommuner og 

Region Nordjylland har i regi af Den Administrative Styregruppe DAS 

koordineret tilbagebetalingen, så den kan foregå på en ensartet måde i de 

nordjyske botilbud. 

Baggrund

Kommuner og regioner har tidligere haft en praksis med at opkræve borgere 

for egenbetaling i forbindelse med udgifter til ledsagelse ved ferie. Der er 

forskel på, hvor udbredt praksissen har været i de forskellige kommuner og 

regioner, samt hvilke udgifter der har været opkrævet egenbetaling for. De 

fleste har opkrævet for medarbejdernes billetter, kost, ophold og lignende og 

enkelte har opkrævet borgerne for løn til medarbejderne. Den 2. oktober 

2014 udtalte statsforvaltningen, at denne praksis var ulovlig, og KL har siden 

rejst sagen i Social- og Indenrigsministeriet, der nu endeligt har slået fast, at 

kommuner og regioner ikke har hjemmel til at opkræve borgerne for 

egenbetaling i forbindelse med ledsagelse ved ferie og udflugter. 

I Frederikshavn Kommune blev sagen i første omgang behandlet af 

Socialudvalget i april og maj 2014, hvilket på det tidspunkt førte til en 

ændring af praksis for opkrævning af egenbetaling med virkning fra primo 

2014. Denne ændring er i overensstemmelse med afgørelsen fra Social- og 

Indenrigsministeriet, så tilbagebetalingen omfatter i Frederikshavn Kommune 

kun beløb opkrævet frem til 1. kvartal 2014.

Erfaringerne fra de kommuner, der har været i gang med tilbagebetalingen, 

er, at det er en kompliceret opgave at tilrettelægge tilbagebetalingen. Det 

skyldes dels, at der ikke er en klar definition på, hvornår der er tale om en 
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udflugt, og dels at der ofte ikke foreligger klar dokumentation for, hvilke 

borgere der har afholdt udgifter i forbindelse med ledsagelse. Udgifterne kan 

samtidig være ret omfattende, da det både kan gælde udgifter til løn, 

billetter, rejser, ophold, forplejning mv. til det personale, som yder støtte og 

ledsagelse.  

Praksis har været, at det er det enkelte tilbud, der har opkrævet betaling 

forbundet med ledsagelse, og det er dermed også tilbuddene, der har 

handleforpligtelsen i forhold til at finde frem til borgerne og håndtere 

tilbagebetalingen. Den Administrative Styregruppe anbefaler, at der så vidt 

muligt er en fælles linje for tilbagebetaling af ledsagerudgifter i de nordjyske 

kommuner og Region Nordjylland. En fælleskommunal gruppe bestående af 

blandt andet tre jurister har undersøgt de juridiske aspekter i forbindelse med 

tilbagebetaling, og gruppens anbefalinger gennemgås i de følgende afsnit.  

Hvilke udgifter skal tilbagebetales?

Statsforvaltningen har fastslået, at kommunerne og regionerne ikke har 

hjemmel til at opkræve betaling fra beboere i botilbud for socialpædagogisk 

ledsagelse og støtte under sædvanlige ferier og udflugter. Det gælder både 

lønudgifter og opholds- og rejseudgifter for personalet, herunder billetter, 

rejser, ophold, kost mv. 

Det anbefales, at der tillægges en bred definition af hvilke udgifter, der skal 

tilbagebetales. Det vil sige, at det omfatter udgifter forbundet med ferieture 

og udflugter, herunder endagsture, individuelle ture, gruppeture og 

deciderede rejseaktiviteter, og at uretmæssigt opkrævede udgifter defineres 

som værende udgifter til løn, billetter, rejser, ophold, kost mv. til det 

ledsagende socialpædagogiske personale. Den juridiske anbefaling er, at alle 

uretmæssigt opkrævede udgifter forbundet med ledsagelse tilbagebetales, 

såfremt der er dokumentation for borgerens betaling heraf i form af skriftlig 

dokumentation fra borgeren eller i form af optegnelser om udgiftens 

afholdelse i kommunens systemer.

Hvordan finder vi de borgere, der har ret til tilbagebetaling?

Statsforvaltningen har til flere kommuner oplyst, at det er deres opfattelse, at 

driftsherre er forpligtet til af egen drift at tilbagebetale de uretmæssigt 

opkrævede beløb. Hvis det opsøgende arbejde vil være forbundet med meget 

betydelige administrative vanskeligheder, kan driftsherre afstå fra at 

gennemgå sagerne og udelukkende gøre brug af annoncering. 

Anbefalingen fra den fælleskommunale gruppe er, at det enkelte botilbud af 

eget initiativ gennemgår sit økonomiske system for at finde borgere, der har 
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krav på tilbagebetaling, hvorefter botilbuddet skal tage kontakt til disse 

borgere, med mindre dette vurderes som værende for administrativt tungt. 

Det anbefales endvidere, at botilbuddene annoncerer i lokale aviser med 

henblik på at oplyse berørte borgere om, at de har mulighed for at gøre krav 

på tilbagebetaling, uanset om driftsherre samtidig planlægger at gennemgå 

relevante sager. 

Periode for tilbagebetaling

Den gældende forældelsesfrist er tre år. Det vurderes, at forældelsesfristen 

bør regnes fra den 2. oktober 2014, som er den dato, hvor Statsforvaltningen 

udtalte, at det ikke var lovligt, at kommuner og regioner opkrævede borgerne 

for udgifter forbundet med ledsagelse ved ferie og udflugter. 

Den juridiske anbefaling er, at den 3 årige forældelsesfrist beregnes fra den 2. 

oktober 2014. Hvis en borger har klaget over den uretmæssige opkrævning 

inden den 2. oktober 2014, så regnes forældelsesfristen på tre år fra det 

tidspunkt, hvor borgeren klagede.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller til godkendelse, at

 alle uretmæssigt opkrævede udgifter forbundet med ledsagelse 

tilbagebetales, såfremt der er dokumentation for borgerens betaling 

heraf. 

 uretmæssigt opkrævede udgifter defineres som værende udgifter til 

løn, billetter, rejser, ophold, kost mv. til det ledsagende 

socialpædagogiske personale ved ferieture og udflugter, herunder 

endagsture, individuelle ture, gruppeture og deciderede 

rejseaktiviteter. 

 Botilbuddene af eget initiativ gennemgår sit økonomiske system for 

at finde borgere, der har krav på tilbagebetaling, hvorefter Center 

for Handicap og Psykiatri tager kontakt til disse borgere.

 Center for Handicap og Psykiatri annoncerer i lokale aviser med 

henblik på at oplyse berørte borgere, om at de har mulighed for at 

gøre krav på tilbagebetaling

 den 3 årige forældelsesfrist beregnes fra den 2. oktober 2014 med 

mindre en borger har klaget over den uretmæssige opkrævning 

inden den 2. oktober 2014. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 29-08-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.
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Beslutninger:
Indstillingen følges.

Fraværende: Susanne Jensen, Jette Bruun Christensen, Aksel Jensen - i stedet mødte 
Børge Bondeven Frederiksen.

Bilag
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8 (Åben) Etablering af aflastningslejligheder for unge
Sags ID: EMN-2016-01888

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

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

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

fra børne- og ungeområdet til voksenområdet for handicappede borgere i 

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

overgang til voksentilværelsen for de unge.  

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

arbejdsgrupper med bred repræsentation fra forskellige centre i Frederikshavn 

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

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

aflastningslejligheder for unge.

Den ene aflastningslejlighed foreslås etableret på Koktvedparken, der er et 

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

vejledning i forhold til dagligdagens aktiviteter og gøremål.

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

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

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

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

unge mennesker.

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

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

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

jævnlige ophold være med til at sikre en smidig overgang til 

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

tilbud om aflastning i Frederikshavn Kommune, hvor de på nuværende 

tidspunkt ofte henvises til tilbud i andre kommuner.

Ved etablering af aflastningslejligheden på Koktvedparken imødekommes et 

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

udenfor Frederikshavn Kommune. 

Praktisk vil etableringen af en aflastningslejlighed betyde, at Frederikshavn 

Kommune overtager lejligheden og sikrer huslejebetaling til Boligforeningen 

Vesterport. Frederikshavn Kommune sikrer ligeledes vedligeholdelse, 

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

etablere en aflastningslejlighed som en del af Bofællesskaberne, som er 

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

at kunne klare sig personligt, praktisk og socialt. 

Behovet for en aflastningsplads i Bofællesskaberne vurderes på nuværende 

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

Koktvedparken. Der er ikke konkret efterspørgsel efter aflastning i 

Bofællesskaberne på nuværende tidspunkt, så etablering af en 

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

overgange vil medføre et øget behov for aflastningspladser generelt.

Etablering af aflastningslejligheder i eksisterende botilbud forudsætter, at 

ændringen godkendes af Socialtilsyn Nord.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

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

aflastningslejlighed på Koktvedparken. Socialudvalget bedes desuden angive retning for 

det videre forløb vedrørende etablering af en aflastningsplads i Bofællesskaberne.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget af dagsordenen.

Bilag
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9 (Åben) Kommunalt tilsyn 2015 - Samværs- og aktivitetstilbud
Sags ID: EMN-2015-00869

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver 

efter Serviceloven løses jf. Lov om retssikkerhed og administration på det 

sociale område § 16. I Frederikshavn Kommune dækker tilsynet over 7 

kommunale og 2 private samværs- og aktivitetstilbud.

Frederikshavn Kommune har valgt at overdrage denne opgave til Revas Aps for at sikre 

et uvildigt tilsyn.

Formålet med tilsynet er at kontrollere, at den kommunale opgave bliver varetaget korrekt 

i henhold til Servicelovens § 104. Tilsynene skal have fokus på:

1. at opgaverne i tilbuddene 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. 

Med dette fokus har tilsynene til formål at sikre, at borgerne modtager et tilbud i henhold 

til de politisk fastsatte målsætninger og beslutninger. 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har i 2015 valgt at sætte særligt fokus på 

følgende områder:

- den indsats, der ydes for at fremme borgernes selvhjulpenhed og 

dermed mulighed for større selvstændighed i dagligdagen.

- om ovenstående afspejles i tilbuddene generelt, og om det fremgår af 

den skriftlige dokumentation herunder også de pædagogiske 

handleplaner.

Metode for tilsynene og afrapportering

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

det enkelte tilbud. I de fleste tilbud er der gennemgået skriftligt materiale 

vedrørende driften i almindelighed og indsatsen for den enkelte borger.

Fokuspunkterne er belyst og vurderet ud fra borgernes oplevede kvalitet. Den 

oplevede kvalitet er vurderet gennem samvær og samtale med borgerne.

Ledelse, personale og pårørende har også 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

- de fysiske rammer

- de pædagogiske og omsorgsmæssige forhold

- ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger

- skriftlig dokumentation

- magtanvendelse

- medicinhåndtering (i de tilbud, 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 samværs- og 

aktivitetstilbuddene 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, dog med henvisning til de generelle anbefalinger til områder, 

der kan arbejdes med. 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:

- dokumentation af den løbende indsats og beskrivelse af 

dagligdagshændelser

- opdatering af handleplaner

- fokus på regler og procedure for håndtering af medicin.

- højne fagligheden eksempelvis gennem ekstern supervision

Høring

Fremstillingen har været sendt til høring i Center for Handicap og Psykiatri, og 

de har givet følgende høringssvar: 
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”Center for Handicap og Psykiatri genkender konklusionerne i årsrapporten 

vedrørende tilsyn på aktivitets- og samværstilbud i Frederikshavn Kommune i 

2015. 

I Centret noterer vi med tilfredshed, at Revas generelt forholder sig positivt til 

kvaliteten af tilbuddene. Vi deler opfattelsen af, at borgerne generelt er 

tilfredse med den støtte og hjælp, de modtager. 

Revas kommer med enkelte punkter, som tilbuddene med fordel kan arbejde 

med. Disse punkter er ligeledes genkendelige, og beskriver forhold, som der

allerede er fokus på. Blandt andet har tilbuddene fokus på medarbejdernes 

faglige udvikling ved at sikre mulighed for faglig sparring og supervision.

Udvikling af den skriftlige dokumentation har også været et fokusområde i 

Center for Handicap og Psykiatri de seneste år. Det er væsentligt, at 

borgernes handleplaner er opdaterede, og ligeledes er der fokus på at 

dokumentere hændelser i dagligdagen, der har stor betydning for borgerens 

udvikling og trivsel. I forhold til den skriftlige dokumentation er der fokus på 

læringsaspektet, så dokumentationen medvirker til at gøre indsatsen i relation 

til borgerne endnu bedre”.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 17-08-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.  

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Susanne Jensen, Jette Bruun Christensen, Aksel Jensen - i stedet mødte 
Børge Bondeven Frederiksen.

Bilag

- Årsrapport 2015,  Samværs- og Aktivitetstilbud Frederikshavn 
Kommune (1302121 - EMN-2015-00869)
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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:
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.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 08-08-2016
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.

Beslutninger:
Udsættes til næste møde.

Fraværende: Susanne Jensen, Jette Bruun Christensen, Aksel Jensen - i stedet mødte 
Børge Bondeven Frederiksen.

Bilag
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11 (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:
Taget til efterretning.

Fraværende: Susanne Jensen, Jette Bruun Christensen, Aksel Jensen - i stedet mødte 
Børge Bondeven Frederiksen.

Bilag

 Økonomioversigt Handicaprådet  (1323418 - EMN-2015-00659)
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12 (Åben) Punkter til kommende møder
Sags ID: EMN-2014-00678

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Punkter som ønskes behandlet på kommende møde:

Orientering v/Birgitte Kvist: 

Orientering om Indblik i Sundhedsvæsenets resultater 2016

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: Susanne Jensen, Jette Bruun Christensen, Aksel Jensen - i stedet mødte 
Børge Bondeven Frederiksen.

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

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Uden beslutning !!

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Dorte Svendsen: Borgmesteren har inviteret alle beboerne i kommunens bofællesskaber  
til middag og underholdning i forbindelse med Tordenskoldsdagene.

Fraværende: Susanne Jensen, Jette Bruun Christensen, Aksel Jensen - i stedet mødte 
Børge Bondeven Frederiksen.

Bilag
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