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1. Introduktion til Sundhedsudvalget - sundhedsplejen 

 

Sagsfremstilling 

Konstitueret afdelingsleder Birgitte Ammitzbøll vil give en præsentation af 

sundhedsplejen på sundhedsudvalgsmødet den 19. august kl. 15.30. 

  

  

  

 

Indstilling 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 19. august 2014 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Irene Hjortshøj. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/219 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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2. Sundhedsudvalget budget 2015 - opsummering 

 

Sagsfremstilling 

  

Direktøren for Social og Sundhed har, med de enkelte centerchefer og i 

samarbejde med Økonomicentret, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 

2015. Dette oplæg har været fremsendt til Sundhedsudvalgets møder i hhv. Marts, 

April, Maj og Juni i 2014. og ligeledes løbende været til høring i respektive fora.  

  

Der er i 2015 indregnet besparelser for i alt 9,1 mio. kr. på Sundhedsudvalgets 

budgetområde. 

  

På baggrund af de ovennævnte høringssvar, udvalgsmøder og beslutningerne 

herfra, fremsendes hermed budget 2015. Besparelserne i budgettet er indarbejdet 

ud fra de politiske beslutninger. 

  

Vedlagt fremsendes budgetbemærkninger samt talmæssige opgørelser. De 

indregnede besparelser er beskrevet under de enkelte centre, og oplistet bagerst i 

materialet. 

  

På mødet vil de enkelte Centerchefer samt Direktør give en kort redegørelse for de 

indregnede forudsætninger. 

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren indstiller: 

  

1.  at udvalget godkender det forelagte budgetmateriale. 
2.  at udvalget fremsender materialet til videre behandling i Økonomiudvalg 

og Byråd. 

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 19. august 2014 

Indstillingerne godkendt, idet bemærkes, at der er et uafklaret punkt vedr. 

medfinansieringen. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15130 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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Bilag 

SUU - Budgetbemærkninger 2015.pdf (dok.nr.145044/14) 
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3. Høring af udkast til Den politiske Sundhedsaftale 2015 - 

2018 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale 

mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af 

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for 

regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er 

ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med 

udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen. 

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for 

samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Formålet med 

sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de 

patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, 

og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner.  

Der har det sidste halve år været tæt dialog mellem regionen og kommunerne om 

de politiske målsætninger. Der har været afholdt møde i KKR’s Sundhedspolitiske 

Dialogforum og Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt 

dialogmøde i de 4 kommunale klynger. 

På baggrund heraf fremsender Sundhedskoordinationsudvalget høringsudkast til 

Den politiske sundhedsaftale med henblik på at få bemærkninger til, hvordan 

aftalen kan understøtte den politiske vision om at: ”Et stærkt fælles 

sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere 

sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.” 

Den politiske sundhedsaftale er bygget op omkring fire overordnede pejlemærker: 

  

1.    Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet  

2.    Den sociale ulighed skal reduceres  

3.    En lærende og respektfuld samarbejdskultur  

4.    Sundhedstilbud på nye måder  

  

Inden for hvert pejlemærke er der formuleret en række konkrete målsætninger, 

som skal fungere som et redskab til at sikre en løbende opfølgning og justering af 

indsatsen. Sundhedskoordinationsudvalget opfordrer i den forbindelse 

høringsparterne til at have særlig fokus på afsnittene ”Det vil vi opnå” og ”Vi har 

også aftalt”, og gerne fremsætte bud, der kan kvalificere dem yderligere. 

  

Som led i sundhedsaftalen udarbejdes en administrativ aftale, der konkretiserer 

den politiske aftale. Den samlede Sundhedsaftale 2015-2018 forelægges 

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet ultimo 2014, hvorefter den fremsendes til 

godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015. 

  

Den Politiske Sundhedsaftale sendes på nuværende tidspunkt til høring i 

Ældrerådet, Handicaprådet, Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/18319 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mskr 

 Besl. komp: BUU/SOU/SUU/AMU 
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Indstilling 

Direktøren for Social- og Sundhedsområdet, direktøren for Børne- og Ungeområdet 

og direktøren for Arbejdsmarkedsområdet indstiller:  

1.     At udkastet til Den politiske Sundhedsaftale drøftes 

2.     At input fra den kommunale koordineringsgruppe for Sundhedsaftalerne 

godkendes som høringssvar fra Frederikshavn Kommune. 

3.     At administrationen gives kompetence til at koordinere fagudvalgenes svar og 

fremsende samlet høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget 

  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 11. august 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

  

Ældrerådet finder den Politiske Sundhedsaftale 2015-2018 godt beskrevet og 

gennemarbejdet. 

  

Ældrerådet mener, at der i den Politiske Sundhedsaftale bør indarbejdes afsnit 

med fokus på de nordjyske kommuner, der har vanskeligt ved at tiltrække læger, 

det være sig praktiserende læger, øjenlæger, hudlæger osv.. Det er her yderst 

vigtigt, at kommunerne gør et stykke arbejde for at tiltrække de manglende læger 

via Regionen.  

Ældrerådet har konstateret, at der i forbindelse med lukning af øjenlægepraksis i 

Frederikshavn var 2 ansøgere, men disse fik afslag fra Regionen. Her efterlyser 

Ældrerådet en større fleksibilitet i forhold til tildeling af ydernummer, eller en 

revidering/omlægning af hele ydernummerordningen. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 18. august 2014 

Handicaprådet henholder sig til indstillingens 2. pind om, at input fra den 

kommunale koordineringsgruppe for Sundhedsaftalerne godkendes som 

høringssvar fra Frederikshavn kommune. 

  

Handicaprådet forventer at blive hørt, når de administrative aftaler kommer. 

  

Fraværende Jørgen Tousgaard, Helle Madsen. 
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Beslutning Sundhedsudvalget den 19. august 2014 

Udkast drøftet – hvorefter indstillingerne tiltrædes. 

  

Høringssvar fra udvalgene sendes til byrådets godkendelse. 

  

 

Bilag 

Udkast - Den Politiske Sundhedsaftale 2015 - 2018.pdf (dok.nr.122924/14) 

Input til de nordjyske kommuner høringssvar - Den politiske sundhedsaftale.docx (dok.nr.122954/14) 
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4. Børne- og Ungepolitik 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

I overensstemmelse med tidsplanen, fremlægges hermed Frederikshavn 

Kommunes Børne- og Ungepolitik 2014-2017, inkl. tillæg om indsats mod 

ungdomskriminalitet, til godkendelse, med henblik på at sende den i høring i 

Integrationsrådet, Handicaprådet samt i MED-systemet.  

  

Da valget denne gang er faldet på at lave en let og overskuelig politik centreret 

omkring 4 pejlemærker, tillægges implementeringsprocessen en større rolle end 

hidtil. For at understøtte implementeringen i de enkelte fagområder, er der derfor 

udviklet et brætspil, der kan gå på tur rundt i de enkelte enheder. Brætspillet har 

fokus på omsætning af pejlemærkerne via refleksion og diskussion. Via 

implementeringen skal de enkelte områder selv definere, hvordan pejlemærkerne 

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

børneområdet. 

  

Elsebeth Wiwe, Center for Dagtilbud, Birthe Rømer Thulstrup, Center for Skole, 

Taija Wangsø Erichsen, Center for Unge og Lene Jelsbak Mortensen, Center for 

Familie fra arbejdsgruppen, der har arbejdet med politikken og udviklingen af 

brætspillet, vil illustrere brætspillet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget samt Børne- og 

Ungdomsudvalget: 

  

-          Godkender Børne- og Ungepolitikken inkl. tillæg om indsats mod 

ungdomskriminalitet med henblik på høring i overensstemmelse med tidsplanen 

  

  

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 19. august 2014 

Indstillingen godkendt. 

  

 

Bilag 

Børne- og Unge politikken - ny udgave.pdf (dok.nr.100817/14) 

Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet.pdf (dok.nr.139109/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25532 

 Forvaltning: bk 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU/SUU 
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5. Udvalgsformanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/219 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Anders Broholm 
   

      

Kenneth Bergen 
   

      

Jytte Høyrup 
   

 

      

Irene Hjortshøj 
   

      

Kristina Frandsen 
   

 

      

Brian Kjær 
   

      

Flemming Rasmussen 
   

 

 
 


