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

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen til mødet den 28.11. 2016 

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Dagsordenen med tillægsdagsorden godkendt.

Fraværende: Dorte Svendsen, Inge-Lise Jakobsen samt stedfortræder 

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 20. oktober 2016

Indstilling
At referatet godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Referatet godkendt.

Fraværende: Dorte Svendsen, Inge-Lise Jakobsen samt stedfortræder 

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 Bruus:

 Frederikshavn ny Trafikterminal

 Ny institution på Sætravej i Sæby

 Skagen Sundhedshus

 Nye lokalplaner

o Lokalplanforslag SAE.B.02.07.01, Åben-Lav helårsbeboelse ved Sæby 

Strand

o Lokalplanforslag FRE.B.15.14.01, Boliger ved Caspersvej 

o Kommuneplan tillæg nr. 15/21

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen, Inge-Lise Jakobsen samt stedfortræder 

Bilag

 Referat fra mødet d. 14 november 2016 (1726795 - 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:

 Det centrale Handicap Råds Årsmøde 2017

Sæt kryds i kalenderen 7. februar 2017
Fordomme forhindrer ofte mennesker med handicap i at deltage fuldt og helt 

i samfundet. 

Hvordan kan du være med til at bekæmpe fordommene lokalt som medlem af 

et kommunalt handicap, formand i idrætsforeningen eller som spejderleder?

Kom og bliv klogere på det, når Det Centrale Handicapråd holder årsmøde 7. 

februar 2017.

Det gode møde mellem mennesker med og uden handicap er den bedste 

måde at nedbryde fordomme om handicap. Det er konklusionen i en strategi 

om holdninger og handicap, som Det Centrale Handicap har lavet. Nu bruger 

vi årsmødet på at få inspiration, viden og gode idéer til, hvordan vi samme 

kan nedbryde fordomme. 

Så deltag i debatten og få ideer med hjem til det lokale arbejde på Det 

Centrale Handicapråds årsmøde den 7. februar 2017 på Nyborg Strand, 

Østerøvej 2, Nyborg.

Dagen byder på oplæg, debat, afstemninger, deltagerdiskussioner i grupper 

og underholdning. 

Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Du får en invitation i december. 

Vi glæder os meget og håber, at du har lyst til at deltage. 

Læs mere om Det Centrale Handicapråds strategi om holdninger og handicap her

http://www.dch.dk/holdninger-og-handicap
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 Minispørgeskemaundersøgelse om tilgængelighedsarbejdet i landets 

handicapråd sendt fra faktagruppe i Dansk Handicap Forbund.

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
De medlemmer, som ønsker at deltage i Det Centrale Handicapråds årsmøde sætter 
kryds i kalenderen.
Aksel Jensen svarer på minispørgeskemaundersøgelsen på Handicaprådets vegne.

Fraværende: Dorte Svendsen, Inge-Lise Jakobsen samt stedfortræder 

Bilag
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5 (Åben) Orientering om status på "Tilgængeligheds-App"
Sags ID: EMN-2015-01251

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling

På Handicaprådets møde den 24.8.2015 blev en ”Tilgængeligheds”-app

demonstreret af

Nicoline Egsgaard Pedersen, Oplevelsesdesigner fra TANKEGANG. Medlemmer 

af Tilgængelighedsudvalget deltog under demonstrationen.

Tilgængeligheds-app’en er udarbejdet til Køge Kommune af TANKEGANG.DK. 

Handicaprådet/Tilgængelighedsudvalget syntes det var et superfint tilbud til 

Frederikshavn Kommunes borgere/turister, men havde ikke den økonomi, 

der skulle til, hvorefter Jørgen Tousgaard lovede at tage punktet op i 

Socialudvalget.

Socialudvalget drøftede i møde den 4. november 2015 sagen, og besluttede 
at bede administrationen om at komme med et oplæg vedr. økonomi.

En arbejdsgruppe bestående af 4 personer (repræsentanter for IT, Teknik og 
miljø, Tilgængelighedsudvalget samt administrationen) undersøgte - udover 
økonomien også funktionaliteten i app’en, og fremlagte herefter resultatet for 
socialudvalgsformand, social- og sundhedsdirektør samt formand og 
næstformand for Handicaprådet.

Der var enighed om, at give Tankegang en tilbagemelding lydende på, at 
produktet pt ikke lever op til det vi kunne ønske os af en tilgængeligheds-App.
Arbejdsgruppen har efterfølgende været undersøgende på, hvad der kan give 
os en bedre løsning – bl.a. større fleksibilitet og med digital understøttelse.

Hanne Engholm – IT projektleder kommer til mødet kl. 14.00 og giver en orientering.

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Hanne Engholm gav en status fra Arbejdsgruppen, som har været undersøgende på, 
hvilke løsninger der allerede er tilgængelige. Der er p.t. ikke er noget, som lever op til det, 
vi kunne ønske os af en løsning.

Handicaprådet ønsker at følge 2 spor 
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- Digitalisering af vores egen Tilgængelighedsfolder (evt. på hjemmesiden) og

- Løfte ideen om en tilgængelighedsapp op i DH.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Bilag
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6 (Åben) Forslag til Handicapplanen 2017 - 18
Sags ID: EMN-2016-01063

Sagsbehandler: Louise Rohde
Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

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

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

og Handicappolitikken på nuværende tidspunkt har et uhensigtsmæssigt overlag, hvor 

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

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

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

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

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

til indsatserne i Handicapplanen 2017-18.

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

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

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

 Habilitering

 Borgeren i centrum/professionalisering af indsatsen

 Velfærdsteknologi

 Sundhed

 Samskabelse

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

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

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

indsatsområder, som, med baggrund i centerledelsens ønske om sammenlignelige 

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

18. Indsatsområderne ligger indenfor rammen af den gældende Handicappolitik. 

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

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

Handicapplanen 2017-18.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Handicaprådet følger indstillingen.

Fraværende. Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Bilag

 Handicapplan2017-18 (1727613 - EMN-2016-01063)
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7 (Åben) Klippekortordningen - ordningen efter 31.12.2016
Sags ID: EMN-2016-01141

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

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

 Borgeren skal være modtager af både personlig pleje som praktisk 

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

 Borgeren skal være over 65 år gammel.

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

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

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

og/eller sociale forhold. 

 Borgeren skal have hyppig kontakt til sundhedsvæsenet og i denne 

forbindelse have behov for ledsagelse.

 Borgeren skal have et sparsomt netværk og få nære familiære 

relationer.

 Tildelingen af klippekortet beror altid på en konkret individuel faglig 

vurdering, og som udgangspunkt skal alle ovenstående kriterier være 

opfyldte for, at en borger kan tildeles klippekortet.

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

 Borgeren skal være modtager af personlig pleje efter Serviceloven §§ 

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

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

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

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

og/eller sociale forhold.

 Borgeren skal føle sig ensom eller have et ressourcesvagt netværk. 

Der kan bevilges hjælp til begge ægtefæller i en husstand.

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

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

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

om:

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

til 3 timer over 6 uger.

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

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

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

Beslutninger:
Handicaprådet følger indstillingen.

Fraværende. Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.
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Bilag
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8 (Åben) Tilsynspolitik på fritvalgsområdet for 2017
Sags ID: EMN-2016-02838

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Baggrund

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

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

godkendes årligt. Tilsynspolitikken for 2017 skal således godkendes og offentliggøres 

primo 2017.

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

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

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

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

Fremstilling af sagen 

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

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

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

retning af særlige vigtige fokusområder.

Tilsynene i 2016 har blandt andet omfattet kvalitetsopfølgning hos leverandørerne på 

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

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

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

eksempelvis ved at udarbejde handleplaner eller lignende.

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

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

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

været omfattet af tilsyn.

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

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

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

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

kontrakten.



Handicaprådet - 28-11-2016 13:30 Side 16 af 34

Herudover er der gennemført undersøgelse af døgndækkende telefonnumre i 2016. 

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

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

Tilsynets elementer er udvalgt og gennemført på baggrund af løbende indkomne 

oplysninger om interessante fokusområder eller specifikke leverandører. Oplysningerne 

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

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

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

for Social- og Sundhedsmyndighed bliver opmærksomme på.

Beslutningsoplæg til Tilsynspolitik for 2017 er vedlagt til sagen.

Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd.

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

2017.

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

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

Beslutninger:
Handicaprådet følger indstillingen.

Fraværende. Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Bilag

 Tilsynspolitik på fritvalgsområdet 2017 (1707580 - EMN-2016-02838)
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9 (Åben) Forlængelse af tværsektorielt samarbejdsprojekt
Sags ID: EMN-2015-01443

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU/SUU

Sagsfremstilling
Sagsresume

Siden december 2015 har Frederikshavn Kommune været involveret i et tværsektorielt 

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

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

sammen med Region Nordjylland og syv andre nordjyske kommuner.

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

om forlængelse for yderligere et år.

Projektet

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

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

midlerne var etablering af forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser.

Projektet er forankret i Region Nordjylland, og Frederikshavn Kommune deltager 

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

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

sindslidelse (tidligere kaldet maniodepressiv psykose).

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

et år ad gangen. 

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

målgruppen. Forløbsprogrammet beskriver retningslinjer for, hvordan region, kommuner 

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

sektorer tilbyder borgerne i målgruppen.

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

det regionale forløbsprogram. Implementeringsfasen indeholder blandt andet aktiviteter i 

forhold til følgende:

- Implementering af forløbsprogrammet lokalt

- Markedsføring og generel udbredelse af kendskab til programmet

- Vidensdeling og kompetenceudvikling på tværs af sektorer

- Effektmåling, brugerevaluering og justering af forløbsprogrammet
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Projektet er finansieret af satspuljemidler. Den kommunale medfinansiering består 

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

og lignende. 

Sendes til orientering i Handicaprådet.

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

efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Bilag
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10 (Åben) Evaluering af den rehabiliterende indsats
Sags ID: EMN-2016-01407

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Baggrund

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

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

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

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

sidste del af forsøgsperioden.

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

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

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

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

Muligt I Eget Liv og visitationen.

Evalueringen resultater og anbefalinger

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

overordnet positivt indtryk af den rehabiliterende indsats. Interviewpersonerne har givet 

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

borgere.

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

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

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

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

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

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

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

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

stilling til dette i 2017.

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

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

vedhæftet som bilag.

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

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

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

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

sikre ledelsesmæssigt fokus og struktureret samarbejde for den rehabiliterende indsats.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

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

til efterretning.

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

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

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Bilag

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

 Samlet rappport - Evaluering af rehabiliteringsforløb - rapport 
(1413194 - EMN-2016-01407)



Handicaprådet - 28-11-2016 13:30 Side 21 af 34

11 (Åben) Udvikling i Vederlagsfri fysioterapi 2011-2015
Sags ID: EMN-2016-02840

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Baggrund 

Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder hvert år et notat vedrørende den 

økonomiske udvikling i forhold til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. I 2016 

indeholder notatet en beskrivelse af ydelses- og udgiftsudviklingen fra 2011 til 2015. 

Resultaterne, der vedrører Frederikshavn Kommune samt Region Nordjylland samlet, vil 

blive præsenteret i denne fremstilling. Den samlede rapport er vedhæftet som bilag.

Vederlagsfri fysioterapi

Kommunen har myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, men det er 

praktiserende læge, der har henvisningsretten. Kommunen har ikke indflydelse på 

henvisningen.

I Frederikshavn Kommune tilbydes vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende 

fysioterapeuter. Kommunen har mulighed for, men ikke pligt til at oprette tilbud om 

vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som 

kommunen indgår aftale med. Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit 

valg mellem praktiserende fysioterapeut og eventuelle kommunale tilbud. Borgerne kan 

også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi i anden kommunes institutioner, såfremt 

den anden kommune ikke afviser muligheden af kapacitetsmæssige årsager.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi var som udgangspunkt målrettet personer med

varig lidelse og svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen udvidet, så den også 

omfatter personer med progressive sygdomme, men som endnu ikke har udviklet et 

svært fysisk handicap.

Udvikling 2011-2015 for vederlagsfri fysioterapi

Set over hele perioden 2011-2015 er bruttohonoraret og antallet af patienter i 

Frederikshavn Kommune steget mindre end i Region Nordjylland som helhed. Det 

gennemsnitlige honorar pr. patient er steget mere. Generelt har udviklingen i 

Frederikshavn Kommune dog været meget uens over perioden. Fra 2011 til 2013 var der 

en negativ eller meget svag stigning i både bruttohonorar, antal patienter og det 

gennemsnitlige honorar pr. patient. Fra 2013 til 2015 har der modsat været en relativ høj 

vækst på alle parametre. Bruttohonoraret er eksempelvis fra 2014 til 2015 steget med 8,5 

%.
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Det gennemsnitlige honorar pr. patient er steget med 3,21 % i Frederikshavn Kommune 

samlet over hele perioden, mens det samlet er faldet med 0,40 % i perioden for hele 

Region Nordjylland. I 2015 var det gennemsnitlige honorar 13.430,60 kr. i Frederikshavn 

Kommune, mens gennemsnittet for hele regionen var 13.211,06 kr. 

Region Nordjylland har tidligere haft det højeste gennemsnitlige honorar pr. patient på 

landsplan, men er i 2013 blevet overhalet af Region Midtjylland. Region Nordjylland ligger 

dog stadig over landsgennemsnittet.

Alle kommuner i Region Nordjylland har i perioden haft en stigning i antallet af borgere, 

der modtager vederlagsfrifysioterapi. Frederikshavn Kommune er den kommune i 

regionen, der har haft en laveste stigning (9 %).

Figur 1 nedenfor viser den økonomiske udvikling 2011-2015 vedrørende vederlagsfri 

fysioterapi i Frederikshavn Kommune i faktiske tal. Figur 2 viser den procentvise årlige 

ændring.

Figur 1: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende 
priser) – Frederikshavn Kommune

Total 2011 2012 2013 2014 2015

Bruttohonorar i 
kr.

8.380.416 kr. 8.052.767 kr. 8.090.143 kr. 8.698.915 kr. 9.441.711 kr.

Antal patienter 644 641 652 681 703

Gennemsnitligt 
honorar pr. 
patient

13.013,07 kr. 12.562,82 kr. 12.408,19 kr. 12.773,74 kr. 13.430,60 kr.

Figur 2: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi 
(løbende priser) – Frederikshavn Kommune

Årlig 
udvikling i 
procent

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2011-
2015

Bruttohonora
r

-3,91 % 0,46 % 7,52 % 8,54 % 12,66 %

Antal 
patienter

-0,47 % 1,72 % 4,45 % 3,23 % 9,16 %

Gennemsnitli
gt honorar 
pr. patient

-3,46 % -1,23 % 2,95 % 5,14 % 3,21 %

Udvikling 2011-2015 for ridefysioterapi

Når det drejer sig om ridefysioterapi er der store forskelle mellem de nordjyske 

kommuner, hvilket blandt andet kan skyldes, at den geografiske fordeling af godkendte 

rideskoler er skæv. Frederikshavn Kommune er en af de kommuner, hvor der ikke er en 

godkendt rideskole, og det kan være en del af forklaringen på, at der ikke er så stort et 

antal borgere, der modtager ridefysioterapi.
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Udgifterne til ridefysioterapi har igennem flere år været stigende i Nordjylland. I 2015 er 

stigningen vendt til et fald på 6,6 %, samlet over hele perioden har der dog stadig været 

en stigning på ca. 9 %. Faldet skyldes primært, at det gennemsnitlige honorar er blevet 

mindre, men også antallet af borgere, der modtager ridefysioterapi er blevet mindre. En 

del af faldet i 2015 kan også forklares med, at flytning af en ridefysioterapeut i en 

nærliggende kommune betød nedlukning af tilbuddet i anden halvdel af 2015.

Når der ses på udviklingen i Frederikshavn Kommune er det væsentligt at bemærke, at 

det er relativt få personer, der modtager ridefysioterapi. Små ændringer i de faktiske tal 

vil derfor betyde store procentvise ændringer.

I Frederikshavn Kommune har udgifterne til ridefysioterapi i perioden været meget 

varierende fra år til år. I 2014 til 2015 var der dog et kraftigt fald i bruttohonoraret til 

ridefysioterapi. Det skyldes både et faldende gennemsnitligt honorar pr. patient samt et 

fald i antallet borgere, der modtager ridefysioterapi. Det bemærkes dog, at faldet muligvis 

delvist kan skyldes flytning af en ridefysioterapeut, som derfor i en periode var lukket.

Figur 3 og 4 nedenfor viser henholdsvis de faktiske tal og de procentvise ændringer i 

perioden for Frederikshavn Kommune.

Figur 3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Frederikshavn 
Kommune 2011-2015 (løbende priser)

Total 2011 2012 2013 2014 2015

Bruttohonorar i 
kr.

506.401 kr. 442.319 kr. 533.553 kr. 580.390 kr. 476.360 kr.

Antal patienter 34 36 41 43 39

Gennemsnitligt 
honorar pr. 
patient

14.894,16 kr. 12.286,65 kr. 13.013,49 kr. 13.497,45 kr. 12.214,36 kr.

Figur 4: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i 
Frederikshavn Kommune 2011-2015 (løbende priser)

Årlig 
udvikling i 
procent

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2011-
2015

Bruttohonora
r

-12,65 % 20,63 % 8,78 % -17,92 % -5,93 %

Antal 
patienter

5,88 % 13,89 % 4,88 % -9,30 % 14,71 %

Gennemsnitli
gt honorar 

-17,51 % 5,92 % 3,72 % -9,51 % -17,99 %
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pr. patient

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

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

til efterretning.

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

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Bilag

- Bilag - Udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2011-2015 (1713812 - EMN-
2016-02840)
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12 (Åben) Orientering om tildeling af satspuljemidler til projekt Tidlig 
Indsats på Tværs (TIT)
Sags ID: EMN-2016-02464

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Resumé

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

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

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

projekter modtager i alt 78,5 millioner kroner.

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

støtte til projekt ”Tidlig Indsats på Tværs”. 

Sundhedsudvalget har tidligere behandlet ansøgningen og orienteres her om 

udvælgelsen.

Formålet med projekterne

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

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

kvalificere fremtidige indsatser. 

Sundhedsstyrelsens vægtning ved udvælgelsen

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

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

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

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

udbredes nationalt. I henhold til puljeopslaget har Sundhedsstyrelsen endvidere vægtet 

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

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

involvering.

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

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

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

af knap 154 mio. kroner.

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

tildelt støtte.

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

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

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

alternativer til indlæggelse for derved at forebygge indlæggelser.

Projektet er to spor:

1. Tidlig opsporing og tidlig indsats

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

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

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

der tilhører denne gruppe.

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

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

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

nødvendige foranstaltninger før en indlæggelse bliver nødvendig.

2. Udredningsenheder på hospitalerne

Der etableres en række udredningsenheder med udgangspunkt i hospitalerne, hvor 

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

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

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

adgang til faglig vurdering og diagnostisk udredning. Regionens specialistressourcer og 

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

budget. 

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

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

triagering. 

For arbejdet med udredning ønskes telesundhed indtænkt.

Ældrerådet, Handicaprådet og Socialudvalget orienteres om tildelingen af 

projektmidlerne.

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

til efterretning.

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

Fraværende: Kristina Frandsen 

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

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Bilag



Handicaprådet - 28-11-2016 13:30 Side 28 af 34

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

Sagsbehandler: Karen Henning Lind Christoffersen

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

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

myndighed for specialundervisning på voksenområdet. Området hørte tidligere til Center 

for Unge.

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

forbedre borgerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, således at 

borgeren får mulighed for et mere aktivt samfundsliv.

Det overførte budget for 2016 udgør 3.694.172 kr.

I 2017 er der et budget på 5.760.980 kr.

Budgetrammen dækker undervisning i forhold til følgende området:

Specialskolen for Voksne:

Målgruppen: voksne med erhvervet hjerneskade, fortrinsvis borgere i den 

erhvervsdygtige alder.

Ydelser:

- Afasi

- Kognitiv rehabilitering for hjerneskadede

- Pårørendeundervisning

Taleinstituttet:

Målgruppen: Borgere med erhvervet kompleks hjerneskade og borgere med 

funktionsnedsættelse i forhold til stemmen.

Ydelser:

- Dysartri

- Stemmetræning

- Neuropsykologisk undersøgelse og samtaleforløb i rehabiliterende 

sammenhæng.

- Tværfaglig Rehabiliteringsindsats til borgere med kompleks hjerneskade.

Lilleskolen:

- Specialundervisning til sindslidende.
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Institut for syn og hørelse:

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

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

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

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

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

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

hjælpemidler.

Specialskole/tilbud for borgere med synshandicap:

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

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

Sagsfremstillingen er sendt til orientering ved Handicapråddet og Ældreråddet

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

efterretning

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

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Bilag
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14 (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:
Taget til efterretning.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Bilag

 Økonomioversigt Handicaprådet  (1323418 - EMN-2015-00659)



Handicaprådet - 28-11-2016 13:30 Side 31 af 34

15 (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:

 Sidste møde i januar: Punkt: Status på Én plan – overgang fra barn til 

voksen

 Temadag for Handicaprådet primo 2017.

Indstilling
Til videre foranstaltning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Yderligere punkter, som ønskes optaget:

 Temadag – dato planlægges

 Handicapkørsel

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Bilag
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16 (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: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

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

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

DU/ÆR/HR/TU/SOU/IR/DU/SUU/PMU/BUU

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

folkeoplysningspolitikken i høring.

En ny politik vil være gældende fra 2017-2020.  

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

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

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

mursten til mennesker’ er også tilføjet. 

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

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

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

folkeoplysningspolitik med henblik på at sende et høringssvar. 

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

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

Beslutninger:
Drøftet.
Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger til politikken.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Bilag

 Folkeoplysningspolitik - pdf til høring (1723953 - EMN-2016-03094)
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