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Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

1

568453/08

Åben

Frivillighedspolitik

2

29202/09

Åben

PDF-fil 2% reduktionskrav AMU,SOU,SUU(2).P DF - 2889109_v1_PDF-fil 2% reduktionskrav AMU,SOU,SUU(2).PDF

2

33396/09

Åben

AfdelingsME D - Ældre - Høringss var vedrørende reduktionen
på de 2 % for 2009-2010

2

34102/09

Åben

Høringss var - 2%-besparelsen - handicaprådet

2

34441/09

Åben

Høringss var MED-ssaf - 2% budgetreduktion

2

34457/09

Åben

MED Sundhed og Handicap - Høringss var 2%
reduktionskravMED Sundhed og Handicap.docx

3
4

27684/09
21834/09

Åben
Åben

SUU - årsberetning/ØK D skemaer 2008
Ansøgning om tilskud til opstart af Kulturhus Gimle

5

33286/09

Åben

VS: - Punkt til SUU møde 7 april.doc
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1. Dialogmøde med Skagen Frivillighedsråd
Sagsfremstilling
På baggrund af Skagen frivillighedsråds udt ræden af Frivilligt Samråd er
repræsentanter fra Skagen Frivillighedsråd inviteret til en uformel drøftelse af

Åben sag
Sagsnr: 08/11389
Forvaltning: SSAF
Sbh: gisc
Besl. komp: Sundhedsudvalget

hvordan vi kan skabe forudsætningerne for en fremadrettet konstruktiv opbakning
til kommunens frivillighedspolitik.
Repræsentanterne (3 personer) fra Skagen Frivillighedsråd er inviteret til kl. 15.15.
Gitte Schimmell deltager under punktet.
Beslutning - Sundhedsudvalget den 7. april 2009
Dialogmødet afholdt.
Bilag
Frivillighedspolitik (dok.nr.568453/08)
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2. Effektuering af 2% budgetreduktion
Sagsfremstilling
Byrådet har i budget 2009 vedtaget en samlet bes parelse på 34 mio. kr., som skal
udmøntes med 17 mio. kr. i 2009 og det fulde beløb i 2010 og efterfølgende år.

Åben sag
Sagsnr: 09/4044
Forvaltning: SSAF
Sbh: tofi
Besl. komp: SOU

Budgetparterne vedtog samtidig at sætte politiske rammer for hvordan besparelsen
ønskes udmøntet, og Direktionen har på Byrådets møde den 17. december 2008
fået godkendt sit forslag til udmøntning af besparelserne .
På grundlag heraf har Social -, Sundheds og Arbejdsmark edsdirektøren fået udmålt
sin forholdsmæssige andel, og skal dermed effektuere en reduktion på i alt 9,7mio.
kr. indenfor de tre udvalgsområder.
Forvaltningen har i henhold til den godkendte procesplan arbej det med at
konkretisere og kons ek vensbeskrive en række reduktionsmuligheder, som skal
sikre at der til Byrådets møde den 29. april foreligger indstillinger som opfylder det
stillede reduktionskrav.
Som første led i denne procesplan blev udvalgene i februarmøderne præsenteret
for ”bruttolister”, som i punktform viste de muligheder for reduktioner som
forvaltningens ledelse havde fundet. For at give udvalgene mulighed for at
”grovprioritere” dvs. angive retningen for forvaltningens udarbejdelse af
reduktionsbeskrivelser indeholdt bruttolisterne muligheder for i alt 22,6 mio. kr.
På udvalgsmøderne i februar blev ”bruttolisterne” gennemgået, og nogle af
mulighederne fravalgt, således at disse ikke blev konkret behandlet og beskrevet.
Men for at sikre udvalgene mulighed for, også i den endelige behandling til april, at
kunne prioritere mellem et antal reduktionsmuligheder, blev der udvalgt
reduktionsmuligheder til ”nettolisterne”, sådan at disse havde en forventet samlet
værdi af 15,9 mio. kr.
Forvaltningen har nu gennemført sagsbehandling af reduktionsmulighederne på
”nettolisterne”. Arbejdet er gennemført i de enkelte afdelinger, med inddragelse af
medarbejdere mv. Der er udarbejdet standardiserede beskrivelser omfattende
indhold, konsek venser for brugere, personale os v. De øk onomiske konsek venser
er beregnet og det tidsmæssige perspektiv afdækket.
De således udarbejdede beskrivelser har været udsendt til høring hos Ældreråd,
Handicapråd og forvaltningens MED-udvalg, og præsenteres nu på udvalgenes
møder i april måned.
På disse møder har udvalgene mulighed for at prioritere – og dermed fravælge
nogle af reduktionerne - således at de tre udvalgs samlede vedtagne reduktioner
svarer til kravet på 9,7 mio. kr.
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Da der er tale om et samlet krav til Social-, Sundheds - og
Arbejdsmarkedsforvaltningens område, præsenteres alle tre udvalgs
reduktionsbeskrivelser i ét samlet produkt.

Indstilling
forvaltningen indstiller:
At udvalget drøfter de udarbejdede reduktionsbeskrivelser for sit område
At der træffes beslut ning om, hvilke reduktioner der overfor Byrådet skal anbefales
effektueret, såleds at det samlede krav kan opfyldes.
Beslutning - Sundhedsudvalget den 7. april 2009
Sundheds udvalget indstillede, at de af forvaltningen beskrevne reduktioner på
sundhedsudvalgets område anbefales overfor byrådet, dog med den ændring, at
reduktion i afdelingschefens virke ændres til:
Skønnet værdi 2009 kr. 250.000 og helårs værdi kr. 300.000 i de efterfølgende år.
Bilag
PDF-fil 2% reduktionskrav AMU,SOU,SUU(2).PDF - 28891-09_v1_PDF-fil 2% reduktionskrav
AMU,SOU,SUU(2).PDF (dok.nr.29202/09)
AfdelingsMED - Ældre - Høringssvar vedrørende reduktionen på de 2 % for 20092010 (dok.nr.33396/09)
Høringssvar - 2%-besparels en - handicaprådet (dok.nr.34102/09)
Høringssvar MED-ssaf - 2% budgetreduktion (dok.nr.34441/09)
MED Sundhed og Handicap - Høringssvar 2% reduktionskravMED Sundhed og
Handicap.docx (dok.nr.34457/09)
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3. Sundhedsudvalgets Regnskab 2008

Åben sag
Sagsnr: 09/4244
Forvaltning: SSAF
Sbh: bohn
Besl. komp: SUU

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet årsberetning vedr. regnskabet for 2008.
Det korrigerede budget for Sundhedsudvalgets bevillingsområde i 2008 udgør kr.
172,2 mio. netto og det faktiske forbrug kr. 172,3 mio. Sundhedsudvalgets samlede
regnskabsresult at er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralis ering og
udvis er imidlertid et mindreforbrug på kr. 0,4 mio. hvilket svarer til en afvigelse på
ca. 0,24 %, i forhold til det reviderede budget.
Indenfor Sundhedsudvalgets bevilling er d er udarbejdet opgørelser af over- og
underskud for 12 omkostningssteder. Disse opgørelser er, sammen med de dertil
hørende beretninger, vedhæ ftet som bilag.
Beløbsmæssigt kan årets resultat sammenfattes således:
(“-“ = overskud, “+” = underskud)

Bestiller/Myndighedskontoret

Resultat

Heraf indenfor

Heraf udenfor

i alt

overførselsudg.

overførselsudg.

-578.276

0

-578.276

198.999

0

198.999

Samlet resultat

-379.277

0

-379.277

Heraf overføre s

-379.277

0

-379.277

Sundheds afdeling

Gæster til Sundhedsudvalgets møde d. 07.04. 2009
John Kristensen
Børge Hansen
Indstilling
Direkt ørens indstilling:
At årsberetninger og opgørelser af over- og underskud tages til efterretning, og
overfor Økonomiudvalget anbefales godkendt.
At over- og underskud i øvrigt overføres som anført.
Beslutning - Sundhedsudvalget den 7. april 2009
Sundheds udvalget godk endt e direkt ørens indstilling.
Bilag
SUU - årsberetning/ØKD skemaer 2008 (dok.nr.27684/09)
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4. Kulturhus Gimle - ansøgning om tilskud til
åbningsarrangement
Sagsfremstilling
Ansøgning fra AOF Frederikshavn om tilskud på 63.000 kr. til

Åben sag
Sagsnr: 08/14218
Forvaltning: BKF
Sbh: aach
Besl. komp: SOU

åbningsarrangement af kulturhus for udviklingshæmmede og deres pårørende,
”Kulturhus Gimle”. Åbningsarrangem entet skal sikre en synliggørelse af kulturhuset
og dets muligheder.
I forbindelse med kommunesammenlægningen er aktiviteterne for
udviklingshæmmede i Frederikshavn Kommune samlet i værestedet Gimle,
Balders vej 11, Frederikshavn. Aktiviteterne foregår om formiddagen. Udover dette
tidsrum benyttes væ restedet stort set ikke.
AOF og ledelsen af Gimle samarbejder i øjeblikket omkring et sundhedsprojekt for
udviklingshæmmede. Disse samarbejdspartnere har fået ideen om etablering af et
kulturhus for udviklingshæmmede med et økonomisk fundament uden større
økonomisk belastning for Frederikshavn K ommune og med en større åbenhed
overfor omverdenen gennem aktivit eter.
Aktiviteterne spænder bredt og afvikles som løbende aktiviteter under
folkeoplysningsloven og permanent e aktiviteter, herunder bl.a. en fortsættelse af
sundhedsprojektet, mediegruppe, sæsonaktiviteter og eventaktiviteter.
Åbningsarrangementet indeholder udgifter til bl.a. transport og forplejning,
underholdning og udsmykning, annonc ering, in vitationer og skiltning samt
planlægning og reserver.
Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere givet tilskud til ”Kulturhus Gimle”.
Indstilling
Børne- og Kulturforvalt ningen indstiller, at sagen drøftes.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 04-02-2009
Ansøgningen imødekommes med 10.000 kr. Ansøgningen sendes videre til
Kulturelt Samråd og Socialudvalget.
Fraværende: Inger St øtt og Mogens Brag

Indstilling
At sagen drøftes.
Beslutning - Socialudvalget den 11. marts 2009
Socialudvalget bevilger 10.000 kr. til Kulturhus Gimle og oversendes til
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Sundheds udvalget.
Beslutning - Sundhedsudvalget den 7. april 2009
Sundheds udvalget bevilgede 10.000 kr.
Fraværende: Knud Hjørnholm
Bilag
Ansøgning om tilskud til opstart af Kulturhus Gimle (dok.nr.21834/09)
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5. Hjertestartere
Sagsfremstilling
Sundheds udvalgsmedlem Steen Jørgensen ønsker følgende punkt optaget på
dagsordenen:

Åben sag
Sagsnr: 09/4989
Forvaltning: SSAF
Sbh: bepd
Besl. komp: SUU

Igennem adskillige år har hjertemassage o g kunstigt åndedræt været de vigtigste
færdigheder, en førstehjælper har skullet bruge ved genoplivning af mennesker,
som får hjert estop uden for hospitalet.
Vi uddanner i dag bl.a. vores SOS U personale i førstehjælp med hjertemassage,
men jeg mener at det ville være en ekstra tryghed, hvis vi opsatte en AED
hjertestarter, i alle vores ældre / plejec entre, rådhuscentret etc. samt på rådhuset.
evt. sponsoreret igennem Trygfonden.
Unders øgelser fra USA viser, at brug af hjert estarteren har øget
overlevelseschancen fra de gennemsnitlige 5 procent op til 56 procent.
Ved hjertestop vil de livs vigtige organer meget hurtig tage skade, eksempelvis med
hjerneskade til følge pga. iltmangel til hjernen, hvis der ikke straks ydes hjælp,
chancen for at overleve et hjert estop falder med cirka 10 procent, for hvert minut
der går, fra hjertestoppet indtræffer, til hjertemassage og kunstigt åndedræt
påbegyndes.
Hjert estarteren er en transportabel og batteridrevet maskine, den er enk el at
anvende, den betjenes manuelt, men en indtalt stemme giver under hele forløbet
instruktioner på dansk. Ved anvendelse skal to elektroder placeres på personens
overkrop. De to elektroder er via en ledning forbundet med hjertestarteren. Herefter
foretager hjertestarteren automatisk en analyse af hjertet og giver kun
førstehjælperen mulighed for at støde ved tryk på en knap, hvis der er brug for det.
Hjert estarteren kan derfor ikke fejlbetjenes.
Hjert estarteren er den mest effektive behandling af hjertestop, hjertestarteren
kaldes også både en defibrillator og en AED, Automatisk Ekstern Defibrillator. Ved
brug af en hjertestart er kan hjertet få et elektrisk stød. Stød kan ”nulstille” det
elektriske kaos (hjerteflimmer) i hjertet, og derved få hjertet til at slå igen.
Hjert estarten kan og må bruges af alle, selvom man ikke har modtaget målrettet
undervisning. Det anbefales dog at man modt ager nogle få timers undervisning
samt vedligeholdelsesundervisning.

Beslutning - Sundhedsudvalget den 7. april 2009
Sundheds udvalget bad om et notat med rådgivning vedr. hjertestartere fra
Sundheds fremme og forebyggelsesafdelingen.
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Fraværende: Knud Hjørnholm
Bilag
VS: - Punkt til SUU møde 7 april.doc (dok.nr.33286/09)
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6. Direktøren orienterer

Lukket sag
Sagsnr:
Forvaltning: SSAF
Sbh: janl
Besl. komp: SUU
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7. Eventuelt

Lukket sag
Sagsnr:
Forvaltning: SSAF
Sbh: janl
Besl. komp: SUU
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Per Nilsson

Steen Jørgensen

Knud Hjørnholm

Irene Hjortshøj

Lars M. Møller

Jytte Schaltz

Anders Broholm
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