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1. Introduktion til Sundhedsudvalget - Sundhedsområdet 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Kl. 15.30: Vi mødes på Træningscenter Phønix, hvor Birgitte Kvist og Susanne 

Thaarup vil give en rundvisning på centret. 

  

Efterfølgende vil I få en kort orientering om træningsområdet og sundhedscentret.  

  

Rundvisning og orienteringen vil vare ca. 30 min.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. juni 2014 

Programmet gennemført. 

  

Fraværende: Kristina Frandsen. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/219 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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2. Sundhedsudvalget budgetopfølgning 30.04.14 

 

Sagsfremstilling 

Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og Direktør 

foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2014 for Sundhedsudvalgets område. Heri 

er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) 

gennemregnet.  

  

På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en 

fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de 

omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller 

områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.  

Endvidere fremsendes oversigt over udvikling i betaling til de regionale 

sundhedsudgifter (medfinansieringen). 

  

Sundhedsudvalgets korrigerede driftsbudgetramme udgør pr. 30. april 2014 312,2 

mio. kr.. 

Det forventede regnskabsresultat pr. 30. april 2014 er opgjort til 312,7 mio. kr. og 

dermed et nettomerforbrug på 0,5 mio. kr., som er beskrevet i vedhæftede 

redegørelse. 

Hertil kommer overført nettooverskud fra 2013 (bankbøgerne) og båndlagte midler. 

  

Sundhedsudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme udgør pr. 30. april 2014 7,4 

mio. kr..og de forventede udgifter estimeres til 7,4 mio. kr. og dermed balance. 

Hertil kommer overført nettooverskud fra 2013. 

  

  

De hensatte beløb til hhv. båndlagte midler og bankbøger under både drift og 

anlæg indgår ikke i budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. 

økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2014, og henstår alene 

som en evt. fremtid option. De beløbsmæssige opgørelser af disse midler fremgår 

af vedhæftede bilag.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller: 

  

1          at udvalget forholder sig til budgetopfølgningens konklusioner, med henblik 

på videreformidling til Økonomiudvalg og Byråd. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. juni 2014 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Kristina Frandsen. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9526 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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Bilag 

SUU Budgetopfølgning 300414.pdf (dok.nr.97892/14) 

medfinansiering 310514.pdf (dok.nr.101644/14) 
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3. Status på budget 2014 og 2015 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budgetforliget for 2014, blev der indregnet en reduktion på 10 

mio. kr. på budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering af Regionens 

sundhedsudgifter, endvidere henstår endnu ikke effektuerede reduktioner på ca. 

1,0 mio. kr. vedrørende udvalgets andel af det beregnede rationale ved øget 

digitalisering.  

I det samlede budget for Frederikshavn kommune henstår endnu ikke udmøntede 

besparelser på tværgående centrale konti. Det forventes at udvalget ligeledes skal 

bidrage med en andel hertil 

  

For at sikre budgetoverholdelse, skal der tages initiativ til at der iværksættes 

tiltag/investeringer for at opnå de indregnede besparelser, og/eller initiativ til en 

generel udgiftsopbremsning. 

Administrationen har i vedhæftede bilag, udarbejdet en oversigt over udviklingen på 

diverse indsatsområder fra regnskab 2012 frem til budget 2014 

  

Administrationen vil på mødet gennemgå det vedlagte bilag med henblik på 

afklaring af hvilke initiativer samt indsatsområder der skal sikre effektuering af de 

indregnede besparelser. 

  

På mødet vil der endvidere blive udleveret en oplistning af de indregnede 

reduktioner samt et overslag på de forventede økonomiske konsekvenser ved 

udmøntningen af reduktionerne fra de tværgående centrale konti.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar Social og Sundhed indstiller 

  

1. At udvalget tager en generel drøftelse af hvorledes budgetoverholdelse kan 
sikres i 2014. 

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. februar 2014 

Orienteringen taget til efterretning. 

Udvalget finder det på nuværende tidspunkt urealistisk at hente de 10 mio på 

medfinansieringen. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og sundhed indstiller,  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2082 

 Forvaltning: økc 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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1.     At udvalget, på baggrund af den administrative fremlæggelse, tager en 

drøftelse af hvorledes budgetoverholdelse kan sikres i 2014, samt 

  

2.     At udvalget, med afsæt i økonomiudvalgets principper om at reduktionerne i 

2015 gennemføres ved at tage udgangspunkt i driftsområdernes serviceniveau 

og produktivitet, tilkendegiver hvilke indsatsområder der primært skal fokuseres 

på, således at administrationen efterfølgende kan lave et oplæg til, hvorledes 

det vil være mest realistisk og hensigtsmæssigt at effektuere reduktionerne. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. marts 2014 

Drøftet. 

Administrationen udarbejder til næste møde konkrete besparelsesforslag med et 

skøn over besparelsespotentiale. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

På baggrund af Udvalgets beslutning d. 11 marts, og i forlængelse af punktet vedr. 

omstilling for Sundhedsområdet, har administrationen udarbejdet en oversigt, der 

beskriver forslag til udgiftsreducerende tiltag/indsatsområder indenfor 

budgetrammen. 

Oversigten fremlægges på mødet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og sundhed indstiller: 

  

1.     At udvalget, på baggrund af den administrative fremlæggelse, tager en 

drøftelse af hvorledes budgetoverholdelse kan sikres i 2014, samt 

  

2.     At udvalget, på baggrund af den administrative fremlæggelse, tilkendegiver 

hvilke indsatsområder der primært skal fokuseres på, således at reduktionerne 

kan effektueres. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. april 2014 

Et flertal af udvalget, Brian Kjær (A), Irene Hjortshøj (A), Kenneth Bergen (A) og 

Flemming Rasmussen (DF) ønsker en besparelse på 6,5 mio kr., for at imødegå et 

forventet merforbrug på 5 mio kr. på medfinansieringen.  

Et mindretal på 3: Anders Broholm (V), Jytte Høyrup (V) og Kristina Frandsen (V) 

kan ikke tilslutte sig, at udvalget skal spare 5 mio ekstra til at dække ind for 

medfinansieringen af sygehusindlæggelser, hvilket skal ses i lyset af, at kommunen 
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samlet finder yderligere 25 mio kr. i besparelse, og derved er den manglende 

finansiering allerede dækket ind. 

  

  

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Administrationen har, iht. til Udvalgets beslutning d. 8 april, udarbejdet konkrete 

omstillingsbeskrivelser der sammenlagt udmønter besparelser for 6,5 mio. kr. i 

2014 stigende til 12,0 mio. kr. i 2015.på Sundhedsudvalgets budgetområde. 

Besparelsesforlagene sendes til høring i relevante fora efter udvalgets behandling. 

Omstillingsbeskrivelserne medsendes i vedhæftede bilag og gennemgås på mødet 

og fremlægges til politisk stillingtagen  

  

De konkrete og vedtagne besparelser vil herefter indgå i det samlede 

budgetmateriale til Udvalgets budgetmøde i Juni.  

  

Iht. Økonomiudvalgets beslutning d. 23 april 2014, blev det besluttet at der skulle 

findes besparelser for yderligere 25 mio. kr. i 2015 på det samlede driftsbudget i 

Frederikshavn kommune. Sundhedsudvalget andel heraf udgør 1,0 mio. kr. 

Administrationen anmoder Sundhedsudvalget om en tilkendegivelse af, hvilke 

områder der skal medgå til at realisere denne besparelse. 

  

  

 

Indstilling 

  

Direktøren med ansvar for social og sundheds indstiller: 

  

1. At udvalget beslutter konkrete besparelser iht. omstillingsbeskrivelserne 
således at budgetoverholdelse kan sikres i 2014 samt at de pålagte 
besparelser for 2015 kan realiseres. 

2. At de vedtagne besparelser efterfølgende sendes til høring i relevante fora. 
3. At udvalget tilkendegiver hvilke områder der skal medvirke til den 

yderligere reduktion i 2015 på 1,0 mio. kr. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. maj 2014 

Et flertal på 4, Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Kenneth Bergen, Flemming Rasmussen 

ønsker at pege på den fulde besparelse under model A og B.  

  

Et mindretal på 3, Anders Broholm, Kristina Frandsen og Jytte Høyrup begærer 

sagen i byrådet. 
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Supplerende sagsfremstilling 

Sagen genoptages. 

  

 

Indstilling 

Til drøftelse og beslutning af høringsoplæg. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. juni 2014 

Forslag til besparelser sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og relevante MED-

fora, idet Sundhedsudvalget forudsætter: 

-       At Økonomiudvalget vil beslutte at frigive 3,6 mio kr. af det overførte 

overskud fra 2013 – som p.t. henstår på ”bankbogen” 

-       At Økonomiudvalget vil tage til efterretning, at Sundhedsudvalget udtrykker 

usikkerhed omkring budgetoverholdelsen på medfinansieringsområdet. 

  

Fraværende: Jytte Høyrup 

 

Ældrerådets høringssvar den 4. juni 2014 

Ældrerådet tiltræder forslag til ”Omstillingsbeskrivelser i budget 2015-2018” uden 

yderligere bemærkninger. 

  

 

CenterMED for Social- og sundhedsmyndigheds høringssvar den 10. oktober 

2014 

CenterMED for Social- og sundhedsmyndighed har intet Høringssvar til oplæg til 

besparelser.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. juni 2014 

Godkendt med den ændring, at der afsættes 70.000 kr. børnegrupperne. 

  

Fraværende: Kristina Frandsen 

  

 

Bilag 

Omstillingsoversigt SUU budget 2014-2018.pdf (dok.nr.83669/14) 

SUU besparelser Ekstraordinærtmøde.xls (dok.nr.101607/14) 

Høringssvar Handicaprådet vedr. SUU - status på budget 2014 (dok.nr.103147/14) 

CenterMED CSÆ Høringssvar: SUU budget 2015 (dok.nr.103692/14) 

Høringssvar til sundhedsudvalget fra sundhedstjenesten (dok.nr.104573/14) 
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4. Velfærdsteknologi - Hvordan kan vi udvikle Frederikshavn 

Kommune med hjælp fra velfærdsteknologi? 

 

Sagsfremstilling 

Velfærdsteknologi – Hvordan kan vi udvikle Frederikshavn Kommune med 

hjælp fra velfærdsteknologi? 

  

Forbedret kvalitet i servicen, styrket arbejdsmiljø og en sundere økonomi. Tre 

områder, hvor velfærdsteknologi har værdi. Velfærdsteknologi handler i høj grad 

om at hjælpe borgerne med at være selvhjulpne. Det handler om den måde, vi i 

Frederikshavn Kommune leverer service på. Hvordan vi organiserer vores arbejde, 

så borgerne kan få den hjælp, de har behov for. Det handler også om at bruge 

vores ressourcer på den bedst mulige måde, så vi bruger velfærdsteknologien, hvor 

den giver værdi. Velfærdsteknologien giver nye muligheder for, at vi kan levere den 

samme service på en mere smart og skånsom måde. Hvordan sikrer vi, at 

Frederikshavn Kommune får udnyttet det potentiale, der ligger i 

velfærdsteknologien?  

  

Ud fra en status på hvor Frederikshavn Kommune befinder sig på det 

velfærdsteknologiske felt, og hvor vi er på vej hen, vil ovenstående være nogle af 

de vinkler, som bliver fremlagt og lagt op til debat. Formålet med dette er at få input 

til en revidering af principperne for indførelse af velfærdsteknologi, som 

Sundhedsudvalget godkendte august 2012. 

  

Projektleder Hanne Engholm, Center for it, digitalisering og velfærdsteknologi, 

deltager under punktet.  

  

 

Indstilling 

Direktøren for Sundhed & Ældre, Handicap & Psykiatri, Social- og 

Sundhedsmyndighed samt it, digitalisering og velfærdsteknologi indstiller: 

 At Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter emnet 
mhp. revidering af eksisterende principper for indførelsen af 
velfærdsteknologi.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. juni 2014 

Drøftet. 

  

Fraværende: Kristina Frandsen 

  

 

Bilag 

Principper_for_velfærdsteknologi (dok.nr.52772/12) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/11888 

 Forvaltning: IDVT 

 Sbh: haeh 

 Besl. komp: SUU 
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5. Puljen ´Løft af Ældreområdet´ – ´Projekt Genoptræning, 

reducering af ventetid´ 

 

Sagsfremstilling 

Udmøntning af midler fra puljen ’Løft af ældreområdet – ’Genoptræning, 

reducering af ventetid’ 

I forbindelse med Aftale om Finansloven for 2014, er der afsat 1 mia. kr. årligt til et 

varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Formålet er at give de 

danske kommuner mulighed for bredt at løfte kvaliteten af plejen af og omsorgen 

for ældre. Midlerne er afsat permanent på finansloven. Frederikshavn Kommune er 

heraf bevilliget 13,8 mio. kr. til 6 projekter indenfor puljen ’Løft af ældreområdet’. 

Fire af projekterne er på Socialudvalgtes dagsorden til udvalgsmøde d. 7. maj. Det 

ene af projekterne, som omhandler ’Forebyggelse af ensomhed/isolation’ tages op 

på udvalgsmøde på et senere tidspunkt. 

  

Til orientering udarbejdes et notat til Ministeriet om, hvordan vi på baggrund af de 

udarbejdede projektbeskrivelser ønsker at udmønte puljemidlerne. 

  

Har Ministeriet, mod forventning, indvendinger i forhold til hvordan puljemidlerne 

udmøntes, tages der forbehold herfor. 

  

Administrationen har udarbejdet en mere detaljeret plan for udmøntningen af 

midlerne til projektet, hvor hovedpunkterne herfra fremgår af følgende 

gennemgang.  En mere detaljeret beskrivelse af projektet fremgår af det 

vedhæftede bilag.  

  

Formålet med projektet er at kunne igangsætte al genoptræning indenfor 14 dage 

og hermed styrke genoptræningsindsatsen, således at ældre med et 

genoptræningsbehov får en rettidig og hermed effektiv genoptræning. Samtidig 

indgår projektet, sammen med de øvrige projekter i ældrepuljen, i den styrkede 

forbyggende og rehabiliterende indsat på ældreområdet. 

  

Målgruppen for projektet er ældre borger som på grund af sygdom eller ulykke får 

behov for hurtig genoptræning. Ældre borgere som har haft et længere 

sygdomsforløb i eget hjem venter ofte længe på at få igangsat et 

genoptræningsforløb, idet borgere som har været behandlet på sygehuset ud fra en 

faglig vurdering ofte har et mere akut behov.  

  
Ventetiden reduceres ved hjælp af følgende indsatser: 

-         Den politiske vedtagne kvalitetsstandart for genoptræning efter 

Sundheds- og Socialloven sænkes til 2 uger 

-         Der ansættelse af fysio- og ergoterapeuter til den nødvendige 

kapacitetsudvidelse på genoptræningsområdet incl. Træningscenter 

Casperhus 

-         Der igangsættes en intensivering i forbindelse med opstarten på 

genoptræning 

-         Igangsættelse af forebyggende fysiske aktiviteter til de svageste ældre 

med henblik på at forebygge immobilisering med funktionstab til følge, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3655 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SUU 



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 10. juni 2014 Side 13 af 26 

 

samt behovet for genoptræning. 

  

Indsatsen vil blive fulgt og dokumenteret gennem statistisk udtræk af den faktuelle 

ventetid, som minimum ved projektets start, midtvejs og ved afslutning for så vel 

Sundheds- som Sociallovsydelser. Denne vil efterfølgende blive forlagt 

sundhedsudvalget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller:  

-         At Sundhedsudvalget godkender projekt ”Genoptræning – reducering af 

ventetid” 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. maj 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Brian Kjær 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Iflg. aftale med udvalgsformanden sendes sagen til i høring i respektive råd, og 

sagen får fornyet udvalgsbehandling i juni, når de eventuelle høringssvar foreligger. 

  

 

Beslutning CenterMED i Social- og Sundhedsmyndighed den 27. maj 2014 

Indstillingen er taget til efterretning – Intet yderligere at bemærke. 

  

  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 2. juni 2014 

  

Ældrerådet har ingen bemærkninger til forslaget. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 2. juni 2014 

Handicparådet påpeger, at man burde have indskrevet ældre med handicap i 

materialet, 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Bruus – hvor Dorthe Smidt 

mødte som stedfortræder. 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. juni 2014 

Godkendt. 
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Fraværende: Kristina Frandsen 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Ældrepulje - Genoptræning, reducering af ventetid.pdf (dok.nr.79352/14) 

 
  



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 10. juni 2014 Side 15 af 26 

 

6. Ændring af Kvalitetskataloget for Træning 

 

Sagsfremstilling 

Som en konsekvens af de nye indsatser i forbindelse med Ældrepuljen samt 

effektivitetsomstillingen på træningsområdet, er der igangsat en række initiativer 

som skal sikre, at det er muligt at levere træning til så mange borgere som muligt 

med de ressourcer der er til rådighed. Dette medfører, at det er nødvendigt at 

justere kvalitetsstandarten.  

  

Ventetid på genoptræning 

Ventetiden på genoptræning efter SUL § 140 og SEL § 86 ændres fra 3 til 2 uger.  

  

Justering af træningsfrekvens 

Borgerne kan på nuværende visiteres til at modtage genoptræning 2-3 gange om 

ugen. Dette ændres således, at borgerne kan visiteres til genoptræning 2 gange 

om ugen. Borgeren instrueres i supplerende selvtræningen.  

  

På samme vis ændres kvalitetsstandarten således, at borgerne som på nuværende 

kan visiteres til vedligeholdelsestræning 1-2 gange om ugen fremover visiteres til 

vedligeholdelsestræning 1 gang om ugen. 

  

De ovenstående ændringer medfører hurtigere og rettidig genoptræning, samt et 

større fokus på borgerens selvtræning. Visiteringerne vil forsat ske på baggrund af 

en individuel faglig vurdering af borgerens træningsbehov.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller at: 

  

1.       Rettidig opstart for genoptræning efter SU § 140 & SEL § 86 ændres til 2 uger. 

  

2.       Serviceniveauet ændres således, at borgere fremover kan visiteres til 

genoptræning efter SU § 140 & SEL § 86 2 gange pr. uge.  

3.       Serviceniveauet ændres således, at borgere fremover kan visiteres til 

vedligeholdelsestræning efter SEL § 86 1 gang pr. uge.  

  

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. maj 2014 

Indstillingen tiltrådt. 

  

Fraværende: Brian Kjær 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5856 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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Supplerende sagsfremstilling 

Iflg. aftale med udvalgsformanden sendes sagen til i høring i respektive råd, og 

sagen får fornyet udvalgsbehandling i juni, når de eventuelle høringssvar foreligger. 

  

 

Beslutning CenterMED i Social- og Sundhedsmyndighed den 27. maj 2014 

Indstillingen er taget til efterretning. Intet yderligere at bemærke. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 2. juni 2014 

  

Ældrerådet mener man bør sikre, at de borgere der udelukkende har 

vedligeholdelsestræning 1 x ugentligt, samtidig bliver visiteret til besøg af 

rehabiliteringsteamet, for at fastholde borgeren i sin selvtræning. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 2. juni 2014 

Handicaprådet påpeger at man burde have indskrevet ældre med handicap.  

Handicaprådet har yderligere en bekymring for, at genoptræning nu er fastlåst på 2 

gange og vedligeholdelsestræning på 1 gang, hvorved den individuelle vurdering 

synes at gå tabt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Bruus – hvor Dorthe Smidt 

mødte som stedfortræder. 

  

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. juni 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Kristina Frandsen 
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7. Udmøntning af Ældrepuljen - Forebyggelse af isolation 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Aftale om Finansloven for 2014, er der afsat 1 mia. kr. årligt til et 

varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Formålet er, at give de 

danske kommuner mulighed for bredt at løfte kvaliteten af plejen af og omsorgen 

for ældre. Midlerne er afsat permanent på finansloven. Frederikshavn Kommune er 

heraf bevilliget 13,8 mio. kr. til 6 projekter indenfor puljen ’Løft af ældreområdet’. 

Det ene af projekterne, som omhandler ’Forebyggelse af ensomhed/isolation’ blev 

udsat til junimødet og fremsendes hermed til Socialudvalget og Sundhedsudvalget. 

  

Der er afsat 1.0 mio. kr. til indsatsen til at forebygge ensomhed og isolation blandt 

ældre. Målgruppen for indsatsen vil være borgere over 65 år som er i risiko for at 

blive ensomme/isolere sig. Ensomhed og isolation er en risiko i forbindelse med 

ændringer i livsvilkår, så som ændret social status, ophør på arbejdsmarkedet, 

sygdom, tab af samlever/ægtefælle eller boligskift. 

  

At overgå fra arbejdsliv til folkepensionering som 65 årig giver en stor ændring i 

livsvilkår. På baggrund af dette, er der i Regeringens politiske oplæg til opfølgning 

på Hjemmehjælpskommissionen anbefalet, at der særligt fokuseres på en tidlig 

indsats og at borgere mellem 65 og 75 år i særlige risikogrupper skal tilbydes et 

forebyggende hjemmebesøg.  

  

I dag indbydes nye 75 årige til et orienteringsmøde om Frederikshavn Kommune, 

og forebyggende hjemmebesøg. Fremadrettet vil dette tilbydes borgere fra 65 år. 

  

En effektiv forebyggelse kan være med til at sikre ældre borgere et liv med mindst 

mulig sygdom, tab af funktionsevne og afhængighed af hjælp. Samtidig kan en god 

forebyggende indsats hjælpe den enkelte til at få en dagligdag med social kontakt 

og meningsfulde gøremål, hvor egne ressourcer bringes i spil.  

  

Formålet med indsatsen er, at få identificeret de ensomme og isolerede. Indsatsen 

skal bringe frivillige, pårørende, medarbejdere sammen i at støtte op om og 

motivere målgruppen til deltagelse i forebyggende og aktiverende tilbud i 

kommunen, kommunale som fritidstilbud, under hensyntagen til individuelle ønsker 

om sociale aktiviteter.   

  

  

Forebyggende hjemmebesøg til borgere på 65 år har været drøftet på møde med 

Ældrerådet d. 30/4-2014 og på møde med Handicaprådet d.5/5-14 hvor der fra 

begge råd er givet accept af de fremlagte tanker. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for CSÆ indstiller:  

·         At SUU/SOU godkender projekt ” Forebyggelse af ensomhed/isolation” 

  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 2. juni 2014 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3655 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SOU/SU 
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Ældrerådet har ingen yderligere bemærkninger til sagen, ud over at man stiller sig 

velvilligt til rådighed på informationsmøderne for de nye 65 årige, lige som man nu 

gør til møderne for de 75-årige. 

  

ÆR ønsker at drøfte den generelle høringsprocedure med Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget – emnet tages op på dialogmøderne med de 2 udvalg. 

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 4. juni 2014 

Indstillingen følges. 

  

Fraværende: Pia Karlsen og Hanne Bøgsted. For Hanne mødte Carsten Sørensen. 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. juni 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Kristina Frandsen 

  

  

 

Bilag 

Projektbeskrivelse ældrepuljen forebyggelse af isolation.pdf (dok.nr.91678/14) 
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8. Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde § 18, 2. 

uddeling 2014 

 

Sagsfremstilling 

Der er i alt indkommet ansøgninger fra 39 foreninger på i alt 1.145.521 kr. 

  

Det samlede beløb til udbetaling vedrørende 2014 er 1.594.730 kr.          

  

Det resterende beløb til 2. uddeling 2014 er 544.410kr. 

  

Det samlede beløb, som foreninger har tilbagebetalt, da aktiviteter ikke er afholdt i 

2013,  

er 60.137kr. 

  

 5 ansøgninger indstilles til udvalgets behandling 

 26 ansøgninger indstilles til udvalgets orientering 

 7 ansøgning indstilles til afslag 

 1 ansøgning forelægges udvalget uden indstilling  

  

Ansøgninger over 10.000 til Sundhedsudvalgets behandling: 

  

Frelsens Hær Frederikshavn: Julehjælp 2014, 60.000 kr. 

Frelsens Hær Skagen: Julehjælp og Åbent Hus, 80.00 kr. 

Dansk Røde Kors Frederikshavn: Julehjælp 2014, 50.000 kr. 

Hjernesagen i Frederikshavn og Læse: Udflugt, temadag og kursus, 12.500 kr. 

Den selvejende institution Virkelyst: Drift af Virkelyst, 82.500 kr. 

  

Ansøgninger under 10.000 til udvalgets orientering: 

  

Den Svenske Sømandskirke: Socialt samvær, 5.000 kr. 

Røde Kors Sæby: Udflugt, 5.000 kr. 

BMI Brikken: Foredrag, 5.000 kr. 

Dansk Handicap Forbund Skagen: Udflugt, 5.000 kr. 

Diabetesforeningen, Frederikshavn Lokalforening: Udflugt, aktiviteter, 10.000 

kr. 

Netværkscafé for nuværende og tidligere kræftramte: Udflugt, 5.000 kr. 

Din Genbrug Mission Afrika: Arrangement, 2.500 kr.  

Lungeforeningen Boserup Minde: Foredrag, 2.500 kr. 

3F Pensionist- og Efterlønsklub: Udflugt, 5.000 kr. 

Præstbro Seniorklub: Udflugt, aktiviteter, 6.000 kr. 

Gærum Ældreklub: Udflugt, arrangement, 6.000 kr. 

Centerrådet Rådhuscentret: Udflugt, arrangement, 10.000 kr. 

Skagen Pensionistforening: Udflugt og aktiviteter, 10.000 kr. 

Hjerteforeningens Lokalkomité i Sæby: Foredrag, hjertecafé, 7.800 kr. 

Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland: Weekendseminar, 5.000 kr. 

Klub Aktiv Strandby: Højskole, 5.000 kr. 

Lokalhistorisk forening for Lyngså og omegn: Udflugt, 5.000 kr. 

Livsvilje: Drift af café, 5.000 kr. 

Sundhed og Trivsel: Udflugt, aktiviteter, 10.000 kr. 

City Bowl: Udflugt, 5.000 kr. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5739 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: lupe 

 Besl. komp: SUU 
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Ældre hjælper ældre Sæby: Transportudgifter,  2.500 kr. 

Skærum Voksenforening: Foredrag, 3.500 kr. 

Natteravne i Frederikshavn og Skagen: Arrangement for frivillige, 4.000 kr. 

Røde Kors Skagen: Café og arrangement, 6.500 kr. 

Syg eller arbejdsløs i Frederikshavn Kommune: Udflugt og arrangement, 

10.000 kr. 

Dansk Blindesamfund Vendsyssel: Udflugt, 5.000 kr. 

  

Ansøgning som indstilles til afslag: 

  

Senior Rap Rapperne: 

Vi indstiller foreningen til afslag, da en ældreklub ifølge retningslinjerne for § 18 kan 

modtage max. 5.000 kr. til en udflugt pr. år. Ved 1. uddeling 2014 modtog Senior 

Rap Rapperne 5.000 kr. til en udflugt. 

  

TUBA Frederikshavn: 

Vi indstiller foreningen til afslag, da TUBA i forvejen modtager tilskud fra Børne- og 

Ungdomsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget.  

  

SIND Frederikshavn Lokalforening: 

Vi indstiller foreningen til afslag, da der er givet tilskud til drift og foredrag ved 1. 

uddeling 2014. 

  

Ældre Sagen Skagen: 

Vi indstiller foreningen til afslag, da der er givet tilskud til social café ved 1. uddeling 

2014.  

  

Støtteforeningen til Dagcenter Ingeborgvej 2: 

Vi indstiller foreningen til afslag, da en ældreklub ifølge retningslinjerne for § 18 kan 

modtage max. 5.000 kr. til en udflugt og max. 5.000 kr. til et arrangement pr. år. 

Ved 1. uddeling 2014 modtog Støtteforeningen til Dagcenter Ingeborgvej 5.000 kr. 

til en udflugt og 5.000 kr. til et arrangement. 

  

Ældre Sagen Frederikshavn og Læsø: 

Vi indstiller foreningen til afslag, da Ældre Sagen Frederikshavn og Læsø søger 

tilskud til de samme aktiviteter, som de fik tilskud til ved 1. uddeling 2014. 

  

Bedre Psykiatri Lokalafdelingen Vendsyssel: 

Vi indstiller foreningen til afslag, da Bedre Psykiatri Lokalafdelingen Vendsyssel 

søger tilskud til de samme aktiviteter, som de fik tilskud til ved 1. uddeling 2014. 

 

Ansøgning som forelægges sundhedsudvalget uden indstilling: 

  

Dansk Folkehjælp - Ferieophold: 

Foreningen søger om tilskud på 124.700 kr. jf. mailkorrespondance til 30 enlige 

forældre, 58 børn, 1 ledsager og 6 hjælpere.  

  

 

Indstilling 
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Direktør med ansvar for sundhed og ældre indstiller: 

-       At administrationens valg af tildeling af beløb på over 10.000 kr. 

behandles 

-       At administrationens valg af tildeling af beløb på under 10.000 kr. tages til 

   

        efterretning 

-       At administrationens valg af ansøgninger som ikke får tildelt midler i 2. 

runde  

        godkendes 

  

Desuden forelægges ansøgning fra Dansk Folkehjælp uden indstilling. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. juni 2014 

Ansøgninger under 10.000 taget til orientering 

 

Ansøgninger indstillet til afslag godkendt. 

 

For så vidt angår julehjælp udsættes ansøgningerne til efteråret, hvor forvaltningen 

forinden har været i dialog med disse om en form for samarbejde. 

Øvrige ansøgninger over 10.000 godkendt 

 

Der ydes 75.000 kr. i tilskud til Dansk Folkehjælp med den bemærkning, at 

tilskuddet i år er ekstraordinært for at løbe projektet i gang. 

 

For resten af 2014 finansieres af puljen 5 ekstra timer ugentligt til frivilligkoordinator 

i forbindelse med opstart af den nye frivillighedspolitik. 

  

Fraværende: Kristina Frandsen. 

 

Bilag 

§ 18, 2 uddeling 2014, ansøgninger over 10.000 kr. (dok.nr.97445/14) 

§ 18 2. uddeling 2014 ansøgninger under 10.000 (dok.nr.97448/14) 

§ 18 2. uddeling 2014 ansøgninger indstillet til afslag (dok.nr.97453/14) 

§ 18 2. uddeling 2014 ansøgning uden indstilling (dok.nr.97459/14) 
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9. Udkast til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

Første udkast til ny Børne- og Ungepolitik fremlægges til drøftelse. Politikken er 

bygget op omkring de fire pejlemærker, der blev fastsat på Børne- og 

Ungdomsudvalgets møde i april; robusthed, potentiale, fællesskab og verden 

venter.  

  

Børne- og Ungepolitikken fremstår let og overskuelig i forhold til tidligere politikker. 

Hensigten med dette er, at politikken er så rummelig at alle områder kan omsætte 

den i forhold til egen praksis. Hvert fagområde kan formulere konkrete delpolitikker, 

strategier eller målsætninger i forhold til at udmønte politikken i praksis. Det betyder 

også, at implementeringsprocessen får en større rolle end tidligere.  

  

For at understøtte implementeringen i de enkelte fagområder, udvikles et brætspil 

som kan gå på tur rundt i de enkelte enheder. Brætspillet vil have fokus på 

omsætning af pejlemærkerne via refleksion og diskussion. Helt konkret betyder det 

at børn med særlige behov, eksempelvis børn med handicap, ikke er nævnt 

eksplicit i politikken. Børne- og Ungepolitikken handler om alle børn, og via 

implementeringen skal de enkelte områder selv definere, hvordan pejlemærkerne 

så omsættes i forhold til de forskellige målgrupper, der arbejdes med på 

børneområdet. 

  

Siden 2010 har der jf. Serviceloven været krav om et tillæg til Børne- og 

Ungepolitikken, der beskriver kommunens indsats mod ungdomskriminalitet. I 

forbindelse med udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik er Frederikshavn 

Kommunes plan for indsats mod ungdomskriminalitet blevet revideret og godkendt 

af SSP-Udvalget. Planen fremsendes også til drøftelse.  

  

Undervejs i processen er det blevet synligt at den tidligere besluttede tidsplan for 

Børne- og Ungepolitikken ikke levnede tilstrækkelig tid til en høringsproces, pga. 

tæt møderække mv. Det foreslås, at Børne- og Ungepolitikken sendes i høring i 

Handicaprådet, Integrationsrådet samt i MED-systemet. Derfor foreslås følgende 

reviderede tidsplan: 

  

19. og 21. 

august 

SUU og BUU godkender politikken inkl. tillæg i forhold til at 

sende den i høring 

1. september Handicaprådet drøfter politikken og indgiver evt. høringssvar 

September MED-systemet drøfter politikken og indgiver evt. høringssvar 

1. oktober Integrationsrådet drøfter politikken og indgiver evt. 

høringssvar 

2. og 7. oktober BUU og SUU drøfter indkomne høringssvar og anbefaler 

politikken til byrådets godkendelse. (evt. høringssvar fra 

Integrationsrådet udleveres på mødet pga. tæt møderække) 

29. oktober Ny Børne- og Ungepolitik, inkl. tillæg, godkendes i byrådet 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25532 

 Forvaltning: BK 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU/SUU 
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September 

2015 

BUU får en status på implementeringsarbejdet 

  

 

Indstilling 

Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Sundhedsudvalget samt Børne- 

og Ungdomsudvalget: 

  

•           Drøfter første udkast til Børne- og Ungepolitikken, inkl. tillæg 

•           Godkender den reviderede tidsplan 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. juni 2014 

Drøftet. 

  

Fraværende: Kristina Frandsen. 

  

 

Bilag 

Råtekst - rev. plan for indsats mod ungdomskriminalitet (dok.nr.92744/14) 

Børne og Unge politik 2014-2017.pdf (dok.nr.92071/14) 
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10. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har for årene 2012 og 2013 overordnet 

ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 

over Frederikshavn Kommune. 

  

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt første kvartal 2014 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 

for første kvartal 2014 samt til sammenligning også for 2013 . 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 

sygdom (§ 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige 

medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, 

reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, 

elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

  

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

 

Indstilling 

Direktøren for Økonomi og Personale indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. juni 2014 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Kristina Frandsen. 

  

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik 1.kvartal2014.pdf (dok.nr.99620/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/396 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: pkod 

 Besl. komp: SUU 
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11. Udvalgsformanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/219 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 

 
 



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 10. juni 2014 Side 26 af 26 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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