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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: EMN-2021-05585
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen til mødet den 25. april 2022.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Gurli Nielsen, Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte
Steen Jørgensen, Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag

.
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2 (Åben) Godkendelse af referat
Sags ID: EMN-2021-05585
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 28. marts 2022.

Indstilling
Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Gurli Nielsen, Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte
Steen Jørgensen, Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag

.

Handicaprådet 2022-2025 - 25-04-2022 13:30
MOD-2022-00067

Side 4 af 19

3 (Åben) Orientering fra Tilgængelighedsudvalget
Sags ID: EMN-2021-05587
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Orientering fra Tilgængelighedsudvalget v/Dorthe Smidt:
-

Der har ikke været afholdt møde siden sidste handicaprådsmøde.

Indstilling
Formandsskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Gurli Nielsen, Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte
Steen Jørgensen, Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag

.
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4 (Åben) Orientering til/fra medlemmerne / sekretariatet
Sags ID: EMN-2021-05586
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Information fra rådets formand/medlemmer:
-

Handicaprådets pjece – arbejdsgruppe
Udpegning af deltager fra Handicaprådet til følgegruppe omkring Projekt faste teams

Information fra rådets sekretariat:
- Temadag for Handicapråd 12. maj 2022- samkørsel
- Prisfest i Det Musiske Hus den 14. juni 2022 kl. 17-19
- Ny kørsels-app I Prepare – under øvrigt materiale.
Udsendt pr. mail:
- Informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler ved folkeafstemning den 1. juni 2022.

Indstilling
Formandsskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Arbejdsgruppe vedr. handicaprådets pjece bliver i første omgang Aksel og Thomas.
Deltager til følgegruppe omkring Projekt faste teams bliver Aksel Jensen.
Samkørsel til temadag blev aftalt.
Orienteringen i øvrigt godkendt.
Afbud fra Gurli Nielsen, Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte
Steen Jørgensen, Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag

.
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5 (Åben) Orientering vedr. Frederikshavn Kommunes Rygestopindsats
Sags ID: EMN-2022-01197
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Som opfølgning på Hjerteforeningens henvendelse til udvalgets medlemmer følger her en
orientering om kommunens rygestopindsats og henvisning til rygestopforløb.
I 2021 er der på sundhedscentrene i Frederikshavn Kommune gennemført 140 rygestopforløb, hvor der til sammenligning var 232 forløb i 2019. Den store forskel tilskrives COVID-19, men nedgangen i tilmeldinger til rygestopforløbene giver anledning til undring,
hvorfor udviklingen følges.
I 2021 er de pjecer, som beskriver sundhedscentrenes rehabiliterings- og sundhedstilbud
blevet revideret - herunder rygestop. I forbindelse med dette er alle lægehuse i kommunen tilbudt besøg med det formål, at oplyse dem om kommunens tilbud og udlevere de
førnævnte pjecer.
I rehabiliteringsforløb på områderne: hjerte, KOL, kræft, osteoporose og diabetes italesættes røg og muligheden for rygestop kontinuerligt, og der samarbejdes med træningscentrene om rygestopindsatsen. Aktuelt har træningscentrene fået undervisning i en kort
metode til afdækning ift. rygestop (Very Brief Advice = rekruttering til rygestopforløb).
Frederikshavn Kommunes sundhedscentre er inspireret af Odense Kommune på rygestopområdet. Lederen for sundhedscenteret i Odense fortæller, at de har oplevet en stor
stigning i henvisninger til rygestop, siden en anden praksis blev indført på Odense Universitetshospital (OUH). På hjerteafdelingen scannes patienternes journaler automatisk
ift. rygeproblematikker, og ingen patienter udskrives uden, at problematikken berøres, og
patienten tilbydes henvisning til et rygestopforløb hos kommunen.
Efter erfaringsudveksling med Odense Kommune, har der i juni 2021 været en drøftelse i
Kommunalt Lægeligt Underudvalg ift. muligheder for at udbrede endnu mere viden om de
kommunale sundhedstilbud, herunder især rygestop, til Regionshospital Nordjylland
(RN). Drøftelsen er taget med repræsentanten fra RN, Pia Hæstrup.
Indeværende er sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Center for Sundhed og Pleje indstiller, at:
1. orienteringen bliver taget til efterretning
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2. udvalget drøfter ønske om oplæg fra Hjerteforeningen om rygestopproblematikken

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025
Dato: 04-04-2022

Punkt 1. Godkendt.
Punkt 2. Administrationen tager kontakt til Hjerteforeningen og inviterer til en drøftelse.
Udvalg: Ældrerådet 2022-2025
Dato: 25-04-2022

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Gurli Nielsen, Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte
Steen Jørgensen, Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag

.
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6 (Åben) Orientering om resultat af brugertilfredshedsundersøgelse
på ældreområdet
Sags ID: EMN-2021-05604
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet
Beslutningskompetence
SSU/ÆR/HR

Sagsfremstilling
Danmarks statistik har på vegne af Sundhedsstyrelsen foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet. Borgere fra 6 danske kommuner, herunder Frederikshavn
Kommune, har deltaget i undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen var at teste en ny
brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet. Det egentlige formål har derfor ikke
været at belyse brugertilfredsheden.
Formål og metode
Dataene er indsamlet via web- og telefoninterview af hjemmehjælpsmodtagere eller alternativt en anden person, som har svaret på vegne af hjemmehjælpsmodtageren. Målgruppen har været borgere over 18 år, der modtager hjemmehjælp og bor i ældre- eller plejeboliger.
I Frederikshavn Kommune har der været 53 deltagere i undersøgelsen. Det bør dog bemærkes, at der kan være færre en 53, der har svaret på de enkelte spørgsmål. Hvis der
er færre en 10 borgere, der har svaret på et spørgsmål er svarene ikke medtaget i resultaterne.
Resultater for Frederikshavn Kommune
Resultaterne af undersøgelsen kan ses i bilag 1, hvor de er sammenholdt med gennemsnittet for de øvrige kommuner, der har deltaget i undersøgelsen.
I Frederikshavn kommune er der en generel og overordnet tilfredshed med hjemmehjælpen. De ældre er trygge ved medarbejderne og føler, at de får den hjælp, de har behov
for samt støtte til at være mest muligt selvstændige. Medarbejderne er venlige, og ved
hvad de skal, når de er i hjemmet.
Undersøgelsen viser dog også, at de ældre har et ønske om mere tid, mulighed for at
komme ud i et større omfang, samt et ønske om at det er den samme medarbejder, der
kommer i hjemmet.
Ifølge flere af de adspurgte, er kvaliteten på hjælpen svingende, da det ofte er forskellige
medarbejdere, der kommer i hjemmet. Dog viser resultatet, at der alligevel er en primær
tilfredshed med kvaliteten.

Sammenlignet med det landsdækkende resultat
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Hvis resultaterne for Frederikshavn Kommune sammenlignes med gennemsnittet i de øvrige kommuner, der har deltaget, er nogle af pointerne:
- Færre medarbejdere i Frederikshavn Kommune ved ifølge borgerne, hvilke opgaver de skal udføre.
-

Flere borgere er trygge ved de medarbejdere, der kommer hos dem.
Væsentlig flere borgere i Frederikshavn kommune oplever, at det ikke er de
samme medarbejdere, der kommer hos dem.
Væsentlig flere borgere i Frederikshavn Kommune ved ikke nok, om hvilken
hjælp og støtte, de kan få.
Flere borgere i Frederikshavn Kommune får passende hjælp.
Flere borgere er tilfredse med den rengøringshjælp, de får.
Færre borgere er tilfredse med hjælpen til personlig pleje.
Flere borgere er samlet set tilfreds med den hjælp og støtte de får.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025
Dato: 04-04-2022

Godkendt.
Udvalg: Ældrerådet 2022-2025
Dato: 25-04-2022

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte Steen Jørgensen,
Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag
1. Bilag 1 (DokumentID: 6636651 - EMN-2021-05604)
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7 (Åben) Resultat af Sundhedsprofil 2021
Sags ID: EMN-2021-00516
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
AMU/SSU

Sagsfremstilling
Sundhedsprofilundersøgelse
”Hvordan har du det?” er en spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres hvert 4. år.
Region Nordjylland har gennemført spørgeskemaundersøgelsen i 2021, 2017, 2013 og
2010. Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan det går med trivsel, sundhed
og sygdom blandt borgerne i Region Nordjylland samt at følge udviklingen over tid.
Undersøgelsen i Region Nordjylland er en del af en landsdækkende undersøgelse, som
gennemføres i et samarbejde med de øvrige regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Baggrunden for sundhedsprofilundersøgelserne er, at der i 2009
blev indgået en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet om at udarbejde sammenlignelige sundhedsprofiler for regioner og kommuner i Danmark.
Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab og et afgørende vidensgrundlag i arbejdet med at
planlægge sundhedsindsatsen ud fra de tendenser og behov, undersøgelsen viser.
Sundhedsprofil 2021
I februar 2021 blev 39.700 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år i Region
Nordjylland tilbudt at besvare spørgeskemaet ”Hvordan har du det?”, hvoraf 53,6 % af de
adspurgte udfyldte og indsendte spørgeskemaet på internettet eller via post.
I Frederikshavn Kommune er der i alt 5.000 tilfældigt udvalgte borgere, der har modtaget
spørgeskemaet, som 55,3 % har givet sig tid til at besvare.
Disse data kommer til at danne grundlag for arbejdet med sundhedsindsatsen i Frederikshavn Kommune, hvor vi i foråret 2022 netop træder ind i forsknings- og udviklingsprojektet ”Vores Sunde Hverdag”.
Af bilag: ”Resultat af Sundhedsprofil 2021 – Frederikshavn Kommune” kan resultaterne af
Sundhedsprofil 2021 for Frederikshavn Kommune læses.
Indeværende er sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen bliver taget til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025
Dato: 04-04-2022

Godkendt.
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025
Dato: 06-04-2022

Godkendt
Afbud fra John Karlsson (A)
Udvalg: Ældrerådet 2022-2025
Dato: 25-04-2022

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte Steen Jørgensen,
Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag
1. Resultat af Sundhedsprofil 2021 – Frederikshavn Kommune (DokumentID: 6649998 - EMN-2021-00516)
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8 (Åben) Vurdering af behov for akutbolig i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2021-03055
Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
I foråret 2021, blev der gjort opmærksom på, at der kunne være behov for en akutbolig til
udsatte hjemløse borgere i Frederikshavn Kommune. Men der var ikke tilstrækkelig viden
om det faktiske behov. Derfor har Center for Handicap og Psykiatri (CHP) og Center for
Social og Sundhedsområdet (CSSO) samarbejdet om at indsamle data for hele 2021
med henblik på at vurdere behovet for en akutbolig. Dataindsamlingen blev sat i gang i
maj 2021 efter sagen havde været på Socialudvalgsmødet. Der blev også reetableret viden om den første del af 2021. Dette for at kunne vurdere behovet ud fra et helt kalenderår, da der kan være variationer i behovet ift. sæsonen.
Primo 2022 forelå en opgørelse, som viste, at 16 borgere havde været akut hjemløse i
2021. Gennem en mere kvalitativ databehandling har der vist sig 3 målgrupper i den
gruppe af borgere, som har været hjemløse i kortere eller længere tid. De 16 borgere kan
opdeles i en gruppe af unge, en gruppe af borgere som er svært psykisk syge og endelig
en gruppe borgere som i perioder bliver kortvarigt hjemløse på grund af misbrug.
De unge, som er periodevist hjemløse bor typisk på skift hos venner og bliver også kaldt
’sofasurfere’. Den kommunale ungeindsats i Jobcenteret har en tæt kontakt til disse
unge, og vil altid kunne finde nødovernatning i de konkrete tilfælde, hvor det efterspørges. Her ud over er den faglige vurdering fra ungeområdet, at de unge ikke vil profitere af
et ophold i en akutbolig. I de tilfælde, hvor det har været nødvendigt, har unge haft mulighed for at overnatte på Botilbuddet Suensonsvej.
Borgere som befinder sig i en situation, hvor de er hjemløse pga. alvorlig psykisk sygdom, skal ikke i en akutbolig, men derimod i psykiatrisk behandling. Vi har i kommunen et
tæt samarbejde omkring målgruppen – både mellem fagcentre og til behandlingsansvarlige m.fl., da det kræver en tværfaglig indsats, at kunne hjælpe målgruppen bedst muligt.
Endelig er der borgerne, som bliver kortvarigt akut hjemløse pga. misbrug, og her har det
været muligt at hjælpe med en midlertidig løsning i de konkrete tilfælde gennem et samarbejde mellem de opsøgende medarbejdere og sagsbehandlerne på socialområdet.
Vi indberetter årligt antallet af hjemløse i kommunen til Danmarks Statistik. Indberetningen sker altid i uge 6, og beror på antal hjemløse på det pågældende tidspunkt. I år er
der indberettet 6 hjemløse borgere.
Samlet set kan det konkluderes, at målgruppen af borgere, som bliver akut hjemløse,
ikke er så stor, at der ses at være et behov for et akutboligtilbud. Her ud over lever en
akutbolig ikke op til de behov målgrupperne af hjemløse har, og endelig kan vi gennem et
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tæt samarbejde mellem Jobcenteret, CSSO og CHP sikre, at vi altid kan finde løsninger
på akutte boligbehov i de konkrete tilfælde, hvor nødovernatning er løsningen.
Der ses derfor ikke at være grundlag for at etablere en akutbolig til borgere, som er midlertidigt hjemløse i Frederikshavn Kommune.
Der har været en dialog med Udsatterådet, og Udsatterådet har udtrykt bekymring for,
om det kan forekomme, at borgerne ikke får det rette tilbud, fordi der er forskellige løsninger til de forskellige målgrupper.
Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning
og beslutter, at der ikke etableres en akutbolig i Frederikshavn Kommune.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte Steen Jørgensen,
Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag

.
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9 (Åben) Orientering vedr. fysisk/psykisk tilgængelighed ved valg og
valgmøder
Sags ID: EMN-2022-01684
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Orientering om den fysiske/psykiske tilgængelighed ved valg og valgmøder i Frederikshavn Kommune.
Der er pr. mail udsendt informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler
til folkeafstemning den 1. juni 2022.

Indstilling
Formandsskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Afdelingsleder Marianne Lessèl gav på mødet en orientering.
Godkendt.
Afbud fra Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte Steen Jørgensen,
Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag

.
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10 (Åben) Orientering om økonomi
Sags ID: EMN-2021-05588
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Økonomioversigten fremlægges til orientering.

Indstilling
Formandsskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte Steen Jørgensen,
Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag
1. HR Økonomiorientering 2022 (DokumentID: 6520170 - EMN-2021-05588)
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11 (Åben) Emner til dialogmøderne
Sags ID: EMN-2021-05589
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Emner, som ønskes drøftet med diverse udvalg i forbindelse med dialogmøderne, som i
år er samtlige udvalg: SSU, BUU, AMU, KFU, PMU, FOU og DU.
Henvendelse ang. dialogmøde er sendt til udvalgsformændene.

Indstilling
Formandsskabet indstiller, at emner drøftes.

Beslutninger:
Drøftet.
Afbud fra Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte Steen Jørgensen,
Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag

.
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12 (Åben) Punkter til kommende møder
Sags ID: EMN-2021-05584
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Sager som ønskes behandlet på kommende møder:
-

Forslag om besøg i forbindelse med augustmødet på dagtilbuddet Nordstjernen,
Skagen

Indstilling
Formandsskabet indstiller til drøftelse.

Beslutninger:
Drøftet.
Afbud fra Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte Steen Jørgensen,
Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag

.
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13 (Åben) Eventuelt
Sags ID: EMN-2021-05585
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Uden beslutning !!

Indstilling
-

Beslutninger:
Intet.
Afbud fra Susanne Friis Andersen, Rikke Hermansen – i stedet mødte Steen Jørgensen,
Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen.

Bilag

.
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