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1 (Åben) Godkendelse af dagsordenen
Sags ID: EMN-2016-01075

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen – herunder gennemgang af erindringsliste over 

aktuelle sager.

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag
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2 (Åben) Godkendelse af referat
Sags ID: EMN-2016-01075

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra den 29-03-2016.

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag
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3 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396

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

Beslutningskompetence

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

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

forslag til revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter. 

Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget, 

Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, 

Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg, 

Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet og Integrationsrådet.

Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber 

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

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

Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der 

ønskes gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og 

styret netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng 

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

trafik.

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

politikken. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børne-

og Ungdomsudvalget har sæde i styregruppen sammen med direktøren for 

området og centercheferne.

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

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

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

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

behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2016.

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

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

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede Integrationspolitik og støtter 
organiseringen af styregruppen.

Bilag

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

(1291150 - EMN-2015-01396)
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4 (Åben) Forlængelse af kontrakt med private leverandører på Frit-
Valgsområdet
Sags ID: EMN-2016-00738

Sagsbehandler: Suzanne Kogsbøll

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

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

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

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

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

Dette betyder, at Frederikshavn Kommunes samarbejde med leverandørerne 

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

beslutning om, hvorvidt Frederikshavn Kommune skal gøre brug af at 

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

udarbejdelse af et nyt udbudsmateriale.

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

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

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

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

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

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

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

vedrørende fritvalgsområdet.

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

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

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

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

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

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

en række fordele og ulemper, som er skitseret nedenfor.

Fordele

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

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

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

nyt udbud på nuværende tidspunkt kan således bringe utrygheden og 

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

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

nuværende leverandør, som borgeren måske lige har fået og blevet 

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

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

har været præget af uro.

 Sikring af udvikling og implementering af igangværende projekter: 

Frederikshavn Kommune har igangsat flere projekter på 

fritvalgsområdet, heriblandt rehabilitering og inkontinensprojekter. 

Disse projekter er deres opstartsfase ved leverandørerne og er ved at 

blive implementeret. En forlængelse af kontrakten vil således kunne 

sikre et længere samarbejde med de nuværende leverandører på 

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

rehabilitering jf. SEL § 83a.  

 Markedsstabilitet: En forlængelse af den nuværende kontrakt vil give 

en øget stabilitet på markedet i forhold til de 2 tilbageværende 

leverandører. Dette vil give de 2 leverandører en øget økonomisk 

tryghed og dermed et bedre grundlag for at udvikle deres 

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

samarbejdet med Frederikshavn Kommune. Desuden vil en udnyttelse 

af optionen give leverandørerne mulighed for at konsolidere sig 

yderligere med det nuværende prisniveau. Den indgåede aftale og 

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

nyt udbud. 

Ulemper

 Nye udbudsmodeller: En udnyttelse af optionen vil udskyde 

muligheden for at afprøve nye modeller og udbudsformer, eksempelvis 

funktionsudbud. Derudover vil det betyde, at samarbejdet med 

leverandørerne skal ske indenfor rammerne i den nuværende kontrakt, 

hvilket kan være en hindring for udviklingsinitiativer på området. 

 Kontraktændringer: Såfremt optionen udnyttes, vil det ikke være 

muligt at ændre på kravene til leverandørerne eksempelvis i forhold til

at stille øgede økonomiske krav om budgetopfølgninger, solvens eller 

egenkapital



Ældrerådet - 25-04-2016 09:00 Side 9 af 29

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

forlænge kontrakten anbefaler administrationen, at Frederikshavn Kommune 

gør brug af den fulde optionsmulighed i kontrakten. 

Sagen sendes til høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget træffer beslutning 

om 

at Frederikshavn Kommune gør brug af optionsmuligheden i den nuværende 

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

af 2019.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet støtter at Fr-havn Kommune gør brug af optionsmuligheden i den nuværende 
kontrakt, så man får skabt ro på området.

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

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

Beslutningskompetence

SOU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutninger:

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har konstateret, at Økonomiudvalget på sit møde den 9.marts 2016 har truffet 
beslutning om, at der skal overføres 10,0 mio. kr. fra Socialudvalget til Børne- og 
Ungdomsudvalget. Selvom det overfor Ældrerådet er oplyst, at en sådan overførsel ikke 
betyder serviceforringelser, undrer det Ældrerådet, at forslaget ikke har været til høring i 
Ældrerådet, inden beslutningen blev truffet.

Ældrerådet er enig i, at Socialudvalget også skal bidrage til fællesskabet; hvis muligt.
Det er dog Ældrerådets opfattelse, at der er behov for flere midler i ældreområdet, såvel 
til drift som til anlæg, eksempelvis inden for demensområdet og forbedring af 
rehabiliteringsfaciliteterne på Kastaniegården. Ældrerådet skal anmode om en drøftelse 
med Socialudvalget herom.

Herudover skal Ældrerådet anmode om, at der snarest iværksættes drøftelser samt 
høringsfase om, hvorledes de 13,7. mio.kr. fra Værdighedspolitikken samt de 6,7 mio. kr. 
fra Demografimidlerne skal anvendes.

Bilag

 Socialudvalgets budgetoplæg 2017  (1294988 - EMN-2016-00772)
 Socialudvalgets budget 2017 - udtalelse MED-sundhedpleje (1307200 -

EMN-2016-00042)
 Socialudvalgets budget 2017-2020 - udtalelse fra CenterMED 

Handicappsyk (1303237 - EMN-2015-50324)
 Udtalelse fra CenterMED CSSM vedr. SOU budget 2017 (1305569 -

EMN-2016-00772)
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6 (Åben) Magtanvendelse ÆLdreområdet 2015
Sags ID: EMN-2016-01016

Sagsbehandler: Karen Lind
Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

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

omfatter personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der 

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

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

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

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

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

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

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten til det mindst mulige. Yderligere fremgår det af 

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

magtanvendelse, der udøves altid skal være så mindst indgribende i 

borgerens selvbestemmelse som muligt for at varetage borgerens interesse. 

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

at opnå i forhold til borgeren.

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

 § 125: Personlige alarm- og plejesystemer 

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

hygiejnesituationer eller føre en person til et andet opholdsrum. 

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

boligen eller føre denne tilbage til boligen. 

 § 128: Anvendelse af magthjælpemidler (fastspænding af borger til 

kørestol, seng mv.)

 § 129: Optagelse af person i bestemt botilbud.

Magtanvendelser 2015

Tabelen viser en overordnet opsummering af magtanvendelsesindberetninger 

på Ældreområdet for de sidste 4 år:

2012 2013 2014 2015

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

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

Den nærmere fordeling af de indberettede magtanvendelser mellem de 

enkelte bestemmelser ses i tabellen nedenfor: 

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

0 8 9 14 0 0 31

Af de indberettede magtanvendelser blev 16 magtanvendelser vurderet til at 

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

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

magtanvendelsesbegrebet i servicelovens kapitel 24. 

Begrundelser for vurderingerne af de 13 magtanvendelser, der blev vurderet 

ikke-lovlige, er anført nærmere i tabellen nedenfor:

Antal 

magtanvendelser

Begrundelse for vurdering

1 Mindre indgribende foranstaltning kunne være anvendt

3 Vedr. forebyggende tilbageholdelse af borger

2 Ikke godtgjort at der var nærliggende risiko for 

væsentlig personskade

7 Lukket/låst dør så borger ikke kunne komme ud

Læring

Det langsigtede mål med indberetninger om magtanvendelse er at kunne 

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

borger. Derfor benyttes arbejdet med indberetninger til læring både med 

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

andre socialpædagogiske tiltag kan anvendes til at opnå samme resultat som 

en magtanvendelse i en given situation.

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

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

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

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

hvornår og hvordan magtanvendelsesbestemmelserne anvendes. Dette eks. 

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

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

deltager.

Sagen er sendt til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling
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Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

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

Sagsbehandler: Karen Lind
Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

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

omfatter personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der 

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

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

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

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

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

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

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten til det mindst mulige. Yderligere fremgår det af 

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

magtanvendelse, der udøves altid skal være så mindst indgribende i 

borgerens selvbestemmelse som muligt for at varetage borgerens interesse. 

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

at opnå i forhold til borgeren.

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

 § 125: Personlige alarm- og plejesystemer 

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

hygiejnesituationer eller føre en person til et andet opholdsrum. 

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

boligen eller føre denne tilbage til boligen. 

 § 128: Anvendelse af magthjælpemidler (fastspænding af borger til 

kørestol, seng mv.)

 § 129: Optagelse af person i bestemt botilbud.

Magtanvendelser 2015

Tabelen viser en overordnet opsummering af magtanvendelsesindberetninger 

på Handicap og Psykiatriområdet for de sidste 4 år:

2012 2013 2014 2015

Botilbud i 

kommunen

33 75 21 33
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Botilbud uden for 

kommunen

19 118 61 47

Botilbud i kommunen

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

magtanvendelser siden 2014. Dog angår 15 af de indberettede 

magtanvendelser 2 borgere. Af de 33 indberettede magtanvendelser fra 

botilbud i kommunen blev 8 magtanvendelser vurderet som værende ikke-

lovlige og 6 magtanvendelsesindberetninger vurderet til ikke at være omfattet 

af magtanvendelsesbegrebet i servicelovens kapitel 24. 

Botilbud udenfor kommunen

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

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

magtanvendelser fra botilbud udenfor kommunen vedrørte 3 borgere. Ud af 

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

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

til ikke at være omfattet af magtanvendelsesbegrebet i servicelovens kapitel 

24. 

Magtanvendelser 2015 – Botilbud i kommunen

Nedenfor er anført en tabel over de 33 indberettede magtanvendelser i 

botilbud i kommunen fordelt på magtanvendelsesbestemmelserne i 

serviceloven:

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

0 26 2 1 4 0 33

Ud af de 33 magtanvendelser blev 19 afgørelser vurderet som værende 

lovlige magtanvendelser, imens 8 magtanvendelser blev vurderet til at være 

ikke-lovlige magtanvendelser. De resterende 6 indberetninger om 

magtanvendelse blev vurderet til ikke at være omfattet af 

magtanvendelsesbegrebet i servicelovens kapitel 24. 

Begrundelser for vurderingerne af de 8 magtanvendelser, der blev vurderet 

ikke-lovlige, er anført nærmere i tabellen nedenfor:

Antal 

magtanvendelser

Begrundelse – Botilbud i Kommunen

2 Ikke godtgjort at der var nærliggende risiko for 

væsentlig personskade

1 Låst bildør så person ikke kunne komme ud

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

4 Magtanvendelse foretaget i forbindelse med 

sundhedslovsydelser. 

Vedr. magtanvendelser i forbindelse med hjælp efter sundhedsloven kan 

oplyses, at serviceloven ikke indeholder hjemmel til magtanvendelse i 

forbindelse med sundhedsfaglig behandling. En sådan hjemmel skal hentes i 

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

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

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

hvor den ikke er akut livsnødvendig.

Ud af de 33 indberettede magtanvendelser i botilbud i Frederikshavn 

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

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

lignende tilskrivning til enkelte borgere fremkom ikke i 2014.

Magtanvendelser 2015 – Botilbud udenfor kommunen

Nedenfor er anført en tabel over de 47 indberettede magtanvendelser i 

botilbud udenfor kommunen fordelt på magtanvendelsesbestemmelserne i 

serviceloven:

§ 

125

§ 126 § 

126a

§ 127 § 128 § 129 Andet I alt

0 44 0 1 0 0 2 47

Af de 47 magtanvendelser er 35 magtanvendelser vurderet som værende 

lovlige magtanvendelser, imens 11 magtanvendelser blev vurderet som ikke-

lovlige. En enkelt indberettet magtanvendelse vurderet til ikke at være 

omfattet af magtanvendelsesbestemmelserne i serviceloven. 

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

der forelå ikke-lovlige magtanvendelser:

Antal 

magtanvendelser

Begrundelse – Botilbud uden for kommunen

6 Ikke godtgjort at der var nærliggende risiko for 

væsentlig personskade

1 Tilbageholdelse i lejlighed, uden forudgående tilladelse 

og uden bestemmelser om nødret/nødværge er opfyldt

1 Ikke overholdelse af mindsteindgrebsprincippet

1 Låst person ude

2 Magtanvendelse foretaget i forbindelse med 

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

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

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

ikke i 2014.

Læring

Det langsigtede mål med indberetninger om magtanvendelse er at kunne 

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

borger. Derfor benyttes arbejdet med indberetninger til læring både med 

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

andre socialpædagogiske tiltag kan anvendes til at opnå samme resultat som 

en magtanvendelse i en given situation.

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

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

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

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

hvornår og hvordan magtanvendelsesbestemmelserne anvendes. Dette eks. 

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

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

deltager.

Sagen er sendt til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Bilag

 Magtanvendelse ift. personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne, til fagpersoner (1307895 - EMN-2016-01016)
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8 (Åben) Kvalitetsundersøgelse - Døgndækkende telefonnummer 2016
Sags ID: EMN-2016-01014

Sagsbehandler: Nancy Olivia Ingleton

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

ÆR, HR, SOU

Sagsfremstilling
Baggrund
På baggrund af den vedtagne tilsynspolitik i Frederikshavn Kommune 

gennemføres årligt en kvalitetsundersøgelse af leverandørernes 

døgndækkende telefonnumre på hjemme-hjælpsområdet i Frederikshavn 

Kommune. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, om leverandørerne 

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

leverandørkontrakt. 

Kvalitetsundersøgelsen er foretaget af Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed, der har foretaget kontrolopkald til leverandørernes 

døgndækkende telefonlinjer. Ved de foretagne kontrolopkald er 

leverandørerne blevet evalueret på baggrund af nedenstående kriterier: 

 Om leverandørerne opfylder den indgåede leverandørkontrakt ved at 

besvare et opkald til deres døgndækkende telefonnumre indenfor 5 

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

 Om leverandørerne udover at opfylde kontrakten også leverer en god 

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

medarbejderens navn, og taler højt og tydeligt.

Metode

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

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

døgndækkende telefonnumre, som senest er opgivet til Frederikshavn 

Kommune af leverandørerne på hjemmehjælpsområdet. Der blev foretaget 1 

opkald pr. døgndækkende telefonnummer. 

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

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

Midt. Begge valgmuligheder blev ved kontrolopringningerne afprøvet, såvel 

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

viderestillingsmuligheder ikke blev valgt.  
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Døgndækkende telefonnumre 2016

Nedenfor ses en oversigt over de foretagne kontrolopringninger:

Konklusion

Alle 3 leverandører opfylder i denne kvalitetsundersøgelse 

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

indenfor 5 ringninger. Ydermere blev de foretagne kontrolopkald besvaret 

med firmanavn og medarbejdernavn, såvel som medarbejderne hos 

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

den automatiske stemme, der præsenterer borgerens valgmuligheder, når 

denne ringer ind til det døgndækkende telefonnummer i område midt, 

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

klart, når der spørges ”er du der?”. 

Der sker dog ikke automatisk viderestilling, medmindre en af de 

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

præsenteret borgeren for de telefoniske valgmuligheder spørger en 

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

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

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

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

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

som denne har behov for. 

Kommentarer fra leverandører

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

yderligere kommentarer til det fremsendte resultat af 

kvalitetsundersøgelsen. 

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

nogen supplerende kommentarer til det fremsendte resultat i 

kvalitetsundersøgelsen. 

Leverandører
Døgn- 

nummer
Område

Tids-

punkt

Antal 

ring
Aktiv Hverdag 98485079 - 15:00 3

Din 

Hjemmepleje
41215252 -

15.01 3

Område Nord 98455283 Skagen 15.03 2

Område Midt 98455907 Bangsbo 15:30 2

98455907
Frederiksh

avn Midtby 15:31 2

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

løsning til den kommunale leverandørs døgndækkende telefonnummer, 

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

vælger en af de foreslåede valgmuligheder”. 

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den konkrete sag. 
Ældrerådet ønsker oplyst, om der på noget tidspunkt er foretaget kontrolopringning på 
weekend/helligdage eller i aften- og nattimerne? Tages op på dialogmødet med 
Socialudvalget.

Bilag
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9 (Åben) Opfølgning på sager fra de politiske udvalg
Sags ID: EMN-2016-01075

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling
Sager fra de politiske dagsordner, der har interesse for Ældrerådet

 Socialudvalget

 Sundhedsudvalget

 Teknisk udvalg

 Plan- og Miljøudvalget

 Kultur- og fritidsudvalget

 Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet

 Økonomiudvalget

 Byrådet

 Handicaprådet

 Nyt fra Sundhedspanelet

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Vedr. møde i Socialudvalget den 06-04-2016 
 Orientering om demensprojektet ”Rum og Demens”. Er pt. i gang med forprojekt.
 Sikring af borgere med demens. Der er ingen beslutning truffet.
 Kvalitetsstandard til beboer i plejeboliger. Skal udarbejdes.

 Kommunikationsskærme til Sæby Ældrecentre. Socialudvalget vil følge de 
økonomiske konsekvenser.

Bilag
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10 (Åben) Information fra formanden samt øvrige medlemmer
Sags ID: EMN-2016-01075

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling

Information fra formanden:

Socialudvalgets og Sundhedsudvalgets regnskab for 2015

Orientering og opfølgning.

Ældrepolitisk konference i Nyborg 2. og 3. maj 2016

Opfølgning.

Dialogmøde med Socialudvalget og Sundhedsudvalget

Der afholdes dialogmøde med Socialudvalget onsdag den 4. maj kl. 14-14.45.

Emner, som Ældrerådet ønsker at drøfte med udvalget - udover budget, 

indsendes inden den 30. april. 

Drøftelse af forslag til emner. Der laves samlet tilmelding.

Der afholdes dialogmøde med Sundhedsudvalget onsdag den 25. maj kl. 15-

15.45.

Emner, som Ældrerådet ønsker at drøfte med udvalget - udover budget, 

indsendes inden den 11. maj. 

Drøftelse af forslag til emner. Der laves samlet tilmelding.

Ældrerådets forespørgsel til Teknisk udvalg om manglende bænke i 

nye busskure

Iflg. svar fra Park og Vej kommer der bænke i de nye bus læskure. De 

begynder at blive monteret i uge 16.

Nyt fra Danske Ældreråd:

Vedr. Værdighedspolitik

Danske Ældreråd har den 07-04-2016 udsendt to inspirationspapirer til 

ældrerådsarbejde med værdighedspolitik i kommunen.
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Danmark spiser sammen

Danske Ældreråd har den 06-04-2016 udsendt information til Ældrerådene om 

arrangementet ”Danmark spiser sammen”. Det er Folkebevægelsen mod 

Ensomhed der står for spisearrangementer i 5 byer den 25. april 2016. Se 

mere på www.danmarkspisersammen.dk

Tema for FN´s Internationale Ældredag den 01-10-2016 ”Tag kampen 

op imod aldersdiskrimination”.

FN har valgt dette tema i sammenhæng med at WHO i år lancerer en global 

kampagne mod aldersdiskrimination. 

Information fra medlemmer:

-

Øvrige meddelelser:

-

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Information fra formanden:
 Orientering om møde for nye 75- årige i Skagen:  
 Orientering fra arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af en værdighedspolitik.  Har 

ét møde tilbage i gruppen. 

Information fra medlemmer:

Frivilligcentret (Det frivillige Hus)
Der er valgt ny styregruppe for Det frivilliges Hus samt nedsat nyt brugerråd. Har kontakt 
til Veluxfonden angående midler til det frivillige arbejde. Der holdes møde med 
Veluxfonden den 26-04-2016.

Bilag

http://www.danmarkspisersammen.dk/
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11 (Åben) Orientering fra møde i Kontaktpersonordningen mellem 
Ældrerådet og kommunens plejecentre
Sags ID: EMN-2016-01075

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling
Orientering fra afholdte møder.

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Møde på Sæby Ældrecenter den 13-04-2016: 
 Orientering om forsøg med vaskechips – ordningen er stoppet da den ikke 

fungerede optimalt (nuværende chips er for store at gå rundt med).
 Har pt. venteliste på nye beboere der ønsker at flytte ind.
 Orientering om pleje efter Triagemodellen, som man anvender på stedet.
 Mandeklub – mødes hver fredag. Her begynder der også at komme borgere ude 

fra, hvilket er meget positivt.
 Der er mange frivillige på Sæby Ældrecenter
 Har 12 faste cykelpiloter der kører ture med centres beboere.
 Afprøver ny teknologi – f.eks. IT-skærme ved beboerne.
 Køkkenet har svært ved at få økonomien til at gå rundt.

Møde på Rosengården den 04-04-2016: 
 Ud af de 10 boliger der har ændret status til ældrebolig er der fortsat kun 2 

udlejet, idet værelserne er for små.
 Aflastningshotelpladsen bliver hurtigt genbesat.
 Ansøgning til pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet om midler til støjforbedring.
 Har et aktivt frivilligteam.

Boligerne på Lindevej: 
Ælderådets kontaktperson har fået mail den 11-04-2016 med orientering om
forskønnelser på Lindevej, samt orientering om samarbejde med den nærliggende 
børnehave.

Møde på Ålbæk plejecenter den 20-04-2016: 
 Godt samarbejde med frivillige. 
 Udflugt med 5 beboere. 
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 Arbejder med respekt om beboernes værelser som deres hjem – dvs. beboeren 
bestemmer her. 

Møde på Østervrå ældrecenter den 11-04-2016: 
 Har et ønske om at demensprojektet også bliver udbredt til de somatiske 

plejehjemspladser. 
 På centret oplever man med glæde, at reglerne for klippekortordningen er blevet 

lempet, så flere beboere kan få glæde af ordningen.
 Har planer om afholdelse af aftenmøde for beboere og pårørende på

plejecentret.
 Køkkenet skal omforandres med nyt ventilationsanlæg.
 Har afprøvet forsøgsordning med skiftende vagt for personalet.
 Der er ønske om flere aflastningshotel-pladser.

Møde på Kastaniegården den 19-04-2016:
 Har succes med at få ansat kok der også er social- og sundhedshjælper.
 Personalet har store udfordringer med de fysiske rammer i bygningen f.eks. med 

hensyn til træningsmuligheder og utidssvarende elevator. Har hjælpemidler til at 
stå i de rå lokaler, hvor der før var køkken.  

 Skal have nyt kaldesystem i hele huset.

 Får ofte beboere ind i aften- og nattimerne.

Bilag
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12 (Åben) Opfølgning på Ældrerådets budget
Sags ID: EMN-2016-01075

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling
Økonomioversigt er udsendt til Ældrerådet den 20-04-2016.

Orientering ved Chris Sørensen.

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
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13 (Åben) Næste møde
Sags ID: EMN-2016-01075

Sagsbehandler: Gitte Kock Rævdal

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ÆR

Sagsfremstilling
Næste ordinære møde i Ældrerådet er planlagt til fredag den 20. maj 2016.

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
-

Bilag



Ældrerådet - 25-04-2016 09:00 Side 29 af 29


	1 (Åben) Godkendelse af dagsordenen
	2 (Åben) Godkendelse af referat
	3 (Åben) Integrationspolitik - Høring
	4 (Åben) Forlængelse af kontrakt med private leverandører på Frit-Valgsområdet
	5 (Åben) Socialudvalget  budget 2017
	6 (Åben) Magtanvendelse ÆLdreområdet 2015
	7 (Åben) Magtanvendelser - Handicap og Psykiatri 2015
	8 (Åben) Kvalitetsundersøgelse - Døgndækkende telefonnummer 2016
	9 (Åben) Opfølgning på sager fra de politiske udvalg
	10 (Åben) Information fra formanden samt øvrige medlemmer
	11 (Åben) Orientering fra møde i Kontaktpersonordningen mellem Ældrerådet og kommunens plejecentre
	12 (Åben) Opfølgning på Ældrerådets budget
	13 (Åben) Næste møde

