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1. Forslag til proces for at fremme samarbejdet i Frivilligt 

Samråd 

 

Sagsfremstilling 

Det har været svært for Frivilligt Samråd at få etableret et velfungerende 

samarbejde på tværs af de tre lokale frivillighedsråd. Derfor har der været afholdt 3 

dialogmøder mellem Sundhedsudvalget og de frivillige lokalråd fra Frederikshavn, 

Sæby og Skagen. Disse møder viste, at der var en stor velvilje over for at fortsætte 

samarbejdet i Frivilligt samråd. De frivillige ønskede dog hjælp til at få etableret et 

godt, fremtidigt samarbejde, og forvaltningen er derfor blevet bedt om at komme 

med et forslag til, hvordan Frivilligt Samråd kan hjælpes godt i gang.  

  

Forvaltningen foreslår, at Frivilligt Samråd involveres i en udviklings -proces, der 

bl.a. skal hjælpe dem med at få afklaret følgende:  

  

1.      Hvordan kan det gode samarbejde genskabes og opretholdes i Frivilligt 

Samråd? 

Fx: 

a.       Hvad skal formålet med Frivilligt Samråd være? 

b.      Hvordan skal Frivilligt Samråd være organiseret, hvilke 

formaliteter er nødvendige, og hvordan vil de frivillige 

samarbejde? 

  

2.      Kan Frivilligt Samråd skabe en fælles holdning til, hvordan 

Frivillighedshuset og frivillighedskoordinatoren skal bruges og organiseres 

fremover? 

Fx: 

a.       Er der andre måder, der vil være realistiske og ønskværdige at 

organisere De Frivilliges Hus samt frivillighedskoordinatoren på? 

Kan der skabes en fælles holdning til, hvordan huset og 

koordinatoren skal være organiseret? 

  

3.      Er der behov for at revidere frivillighedspolitikken? 

Fx: 

a.       Er der pt. behov for at revidere frivillighedspolitikken? 

b.      Bliver der som konsekvens af det ovenstående arbejde behov for 

at ændre i frivillighedspolitikken? 

  

Processen  

Ud over, at dialogmøderne har vist, at det er vigtigt at få en afklaring på 

ovenstående spørgsmål, har der også vist sig at være et stort behov for at få sat en 

proces i gang, der kan skabe samhørighed, fælles fodslag og et fælles mål for 

Frivilligt Samråd. Selve processen er derfor mindst lige så vigtig for de frivillige som 

produktet, der kan komme ud af at beskæftige sig med ovenstående spørgsmål.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/11389 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: gisc 

 Besl. komp: Sundhedsudvalget 
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Det foreslås derfor, at Frivilligt Samråd tilbydes at indgå i et samarbejde med 2 

planlæggere fra forvaltningen, der kan fungere som proceskonsulenter i en 

afgrænset periode. Der kan således tilrettelægges en proces, hvor de frivillige 

bliver aktivt inddragede i at forholde sig til og beskrive formålet med deres 

fremtidige samarbejde i Frivilligt Samråd.  

  

Tidsplan 

Udviklingsprocessen kan evt. igangsættes i løbet af efteråret 2009. 

Det forventes, at der vil være behov for at afholde 6-8 møder af ca. 2 timers 

varighed.  

Det endelige resultat af arbejdet vil blive præsenteret for Sundhedsudvalget. 

Produktet af arbejdet kan evt. præsenteres af Frivilligt Samråd selv, og kan dermed 

fungere som en fremadrettet, konstruktiv afslutning på de allerede afholdte 

dialogmøder med Sundhedsudvalget.  

   

  

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 2. juni 2009  

Forslag til procesplan godkendt. 

  

Fraværende: Steen Jørgensen, Knud Hjørnholm og Irene Hjortshøj.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 15. december 2009  

Udviklingsprocessens forløb  

Der har været afholdt 5 møder med deltagelse af Frivilligt Samråd og 2 

planlæggere i oktober og november måned. På disse møder har de 9 medlemmer 

af Frivilligt Samråd bl.a. haft lejlighed til at videreudvikle Frivilligt Samråds 

eksisterende vedtægter, så disse blev mere entydige.  

Forvaltningen vil på mødet orientere omkring udviklingsprocessen, status samt 

forslag til hvordan man fremover kan skabe en tværgående funktion, der kan 

servicere og understøtte det frivillige sociale arbejde i Frederikshavn Kommune.  

Gitte Schimmell og Ann Liljenberg deltager under punktet.  

  

  

 

Indstilling - Sundhedsudvalget den 15. december 2009  

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 

tager orienteringen til efterretning og drøfter sagen.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. december 2009  

Drøftet - forvaltningen undersøger muligheden for at søge midler til og etablere et 

frivillighedscenter i Frederikshavn kommune.  
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2. Frederikshavn Kommune på internetportalen "Sundhed.dk" 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune ønsker at være synlig med borger- og patientrettede 

forebyggelsestilbud overfor såvel borgere som samarbejdspartnere. Mange læger 

anvender udelukkende www.Sundhed.dk, hvorfor Frederikshavn Kommune, nu 

hvor portalen er lukket op som en  mulighed for kommunerne, indgår en 

samarbejdsaftale. 

Afdelingsleder i Sundhedsfremme og Forebyggelse Birgit te Kvist deltager under 

punktet for at give en nærmere orientering.  

  

 

Indstilling 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. december 2009  

Orienteringen taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21211 

 Forvaltning: ssaf 

 Sbh: antm 

 Besl. komp: Sundhedsudvalget 
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3. Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18, 1. uddeling 2010  

 

Sagsfremstilling 

Socialministeriet uddeler hvert år i henhold til Servicelovens § 18, en pulje til støtte 

til frivilligt socialt arbejde i kommunerne. Frivillige foreninger, grupperinger eller 

enkeltpersoner i Frederikshavn Kommune, samt tværkommunale foreninger, som 

laver aktiviteter og yder en frivillig indsats til gavn for socialt udsatte borgere i 

Frederikshavn kommune, kan ansøge om støtte fra puljen med ansøgningsfrist 

henholdsvis 1. november og 1. maj.  

  

1. uddeling 2010 med ansøgningsfrist 1. november 2009:  

Der i alt indkommet 89 ansøgninger om støtte, svarende til i alt 2.426.091 kr. 

Heraf indstilles 9 ansøgninger til afslag, mens 4 ansøgninger forelægges 

Sundhedsudvalget uden indstilling.  

   

Herefter indstilles  1.119.913 kr. til udbetaling maj 2010.   

Det er den første uddeling, hvor nedenstående kriterierne for § 18 har fuld effekt: 

       Den frivillige forening er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune eller er en 

tværkommunale forening.  

        Foreningen laver aktiviteter og yder en frivillig indsats, der er til gavn for socialt 

udsatte borgere i  Frederikshavn kommune.  

        Der kan søges om støtte til rådgivning, væresteder, projekter og drift og 

aktiviteter.  

Dette har haft stor betydning for tildeling af midler til bl. a. pensionistforeninger, 

hvor brugergrupperne er blandede i forhold til, at der både er ressourcestærke og 

ressourcesvage borgere. For at ligestille pensionistforeningerne mest muligt, har 

administrationen valgt at tildele alle det samme beløb på max. 15.000 kr.  for hele 

2010. Af dette beløb bevilges  5.000 kr. til udflugter, 5.000 kr. til arrangementer og 

5.000 kr. til drift, idet der er taget hensyn til, at pensionistforeningerne ikke længere 

kan søge tilskud via servicelovens § 79.  

  

Ansøgninger over 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets behandling:      

         LAFS-Vendsyssel, 15.000 kr. til drift og aktiviteter i 2010  

         Frelsens Hær, Frederikshavn, 30.000 kr. julehjælp  

         Dansk Røde Kors, Sæby, flygtninge, 15.500 kr. til drift og aktiviteter i 2010  

         Firkløveret, 30.000 kr. til drift af værestedet i 2010 

         Skagen Efterløn- og pensionistklub, 15.000 kr. til drift og aktiviteter i 2010  

         Skagen Pensionist forening, 15.000 kr. til drift og aktiviteter i 2010  

         Kvissel Pensionist forening, 15.000 kr. til drift og aktiviteter i 2010 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/11896 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: kabl 

 Besl. komp: Sundhedsudvalget 
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         BenzoRådgivningen, 65.000 til drift af rådgivningen i 2010  

         Forældrefore. for børne- og ungdomsbistand, 25.000 kr. til drift og udflugt i 

2010 

         Frederikshavn Pensionistforening, 15.000 kr. til drift og aktiviteter i 2010 

         Støtteforeningen Rådhuscentret, 15.000 kr. til drift og aktiviteter i 2010  

         Sæby Pensionist og efterlønklub, 15.000 kr. til leje, drift og aktiviteter i 2010  

         Centerrådet, Østervrå Ældrecenter, 15.000 kr. til aktiviteter i 2010 

         Bedre Psykiatri, vendsyssel, 10.500 kr. Hjælp til selvhjælp 1. halvår 2010  

         LO’s Tværfaglige Pensionist og efterlønsklub, 15.000 kr. til drift og aktiviteter i 

2010 

         Dansk Røde Kors, flygtninge Skagen, 13.600 kr. drift og aktiviteter i 2010    

         Sundhed og Trivsel, 15.000 kr. til drift og aktiviteter i 2010  

         Østervrå Pensionistforening, 15.000 kr. til drift og aktiviteter i 2010  

         Foreningen Lyspunkt, 15.000 kr. til drift og aktiviteter i 2010.  

         Aalbæk/Hulsig Pensionistforening, 15.000 kr. drift og aktiviteter i 2010  

         HjerneSagen, 25.000 kr. til drift og aktiviteter i 2010  

         Frivilligrådet i Frederikshavn Kommune, 240.000 kr. til drift af De frivilliges hus 

2010 

         SIND-NETTET, 13.000 kr. til rådgivning i 2010 

         Dansk Røde Kors, Frederikshavn, 30.000 kr. til drift, besøgstjeneste og 

integration i 2010 

         Hørby Pensionistforening, 15.000 kr. drift og aktiviteter i 2010  

         Integrationscafeen, Sæby, 47.000 kr. til husleje, drift og aktiviteter i 2010  

         Osteoporoseforeningen, 11.500 kr. til drift og foredrag i 2010  

         Lyngså Seniorklub, 14.000 kr. til drift og udflugt i 2010  

         Toldboden, Sæby, 30.000 kr. husleje, drift og aktiviteter 2010 

         Frelsens Hær, Skagen, 15.000 kr. til julehjælp  

  

  

         Ansøgninger under 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets orientering :    

         Centerrådet, Rådhuscentret, 3.000 kr. til juleunderholdning  

         Danske Døv Blinde, 1.013 kr. til erfagruppemøde i 2010 

         Dansk Blindesamfund, Vendsyssel, 5.000 kr. til drift i 2010  

         Centerrådet Ingeborgvej, 10.000 kr. til hyttetur og arrangement for frivillige 

hjælpere i 2010 

         Landfore. Bøsser og Lesbiske, 5.000 kr. til rådgivning i 2010 

         Dansk Handicap Forbund, Skagen, 10.000 kr. til  driftsudgifter i 2010 

         Lungeforeningen Boserup Minde, 10.000 kr. til drift og aktiviteter i 2010  

         Høreforeningen, Frederikshavn, 9.000 kr. til driftsudgi fter i 2010 

         SPS, Spiseforstyrrede Nordjylland, 10.000 til rådgivning i 2010  

         Støttefore. Socialpsyktiatrien i Frhavn. kommune, 8.250 kr. til aktiviteter og 

udflugt i 2010 

         Blæksprutten, 10.000 kr. til udflugt og fest i 2010 

         Strubeløse og kanylebeh. i Nordjylland, 5.000 kr. til udflugt i 2010  

         Diskoklubben  AKTIV, 6.500 til underholdning i 2010 
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         Senior Rap Rapperne, 10.000 kr. til aktiviteter i hele 2010  

         Klub Aktiv Strandby, 6.200 kr. til udflugt og Mother Therese strikkeklub i 2010 

         Hyggeholdet, Dybvad, 5,000 kr. udflugt 2010 

         Gigt foreningen, Skagen, 9.950 kr. til drift og udflugt i 2010  

         City Bowl, 5.800 kr. til drift og udflugt 2010 

         Ravnshøj Centrets Venner, 5.000 kr. udflugt 2010 

         De Syges Vel, 10.000 kr. til aktiviteter i 2010 

         Ældre hjælper ældre, 3.500 kr. til drift i 2010 

         Centerrådet, Sæby Ældrecenter, 9.500 kr. til drift og aktiviteter i 2010  

         Dansk Handicap Forbund, Frhavn, 7.800 kr. til drift og udflugt 2010 

         Din genbrug, Skagen, 5.000 kr. udflugt frivillige hjælpere i 2010  

         Hyggeklubben, Sæby, 9.000 kr. til husleje og aktiviteter i 2010  

         Præstbro Seniorklub, 6.000 kr. drift og aktiviteter i 2010 

         Mission Afrika Genbrug, 5.000 kr. til arrangement for frivillige hjælpere i 2010  

         Høreforeningen, Frhavn, 5.000 kr. til udflugt i 2010  

         Sydbyens Venner, 5.000 kr. Nytårsfest for frivillige hjælpere  

         Skæve Seniorklub, 7.300 kr., drift og aktiviteter i 2010.  

         Børns Vilkår, 5.000 kr. til rådgivning i 2010 

         PS, Landsfore. pårørende til spiseforstyrrede, 5.000 kr. til rådgivning i 2010  

         3 F Nordøst Vendsyssel, 5.000 kr. til udflugt i 2010  

         Gærum Ældreklub, 5.000 kr. til udflugt i 2010 

         Støtte- og krisevagt foreningen, Frh. Krisecenter, 7.000 kr. til drift og hvervning 

af frivillige vagter.  

         Natteravnene i Sæby, 5.600 kr. til drift i 2010 

         BOA Rådgivning for spiseforstyrrede, 5.000 kr. til drift af rådgivningen i 2010  

         Jerup Ældreklub, 6.200 kr. til drift og udflugt i 2010  

         Krystalcafeen, Sæby, 10.000 kr. til drift i 2010 

         SIND, 7.200 kr. til drift og foredrag i 2010 

         ADHD-NORD, 5.000 kr. til familieweekend i 2010 

         Frederikshavn Multietniske forening, 5.000 kr. til Åben rådgivning i 2010  

         Søndagscafeen, Rådhuscentret, 5.000 kr. til aktiviteter i 2010  

         Danmission, genbrug, 4.000 kr. til arrangement for frivillige hjælpere i 2010   

         Strandgårdens Venner, 7.000 kr. til udflugt og underholdning i 2010  

  

  

Ansøgninger som indstilles til afslag:                       

         ÆldreSagen, Frederikshavn, husleje/el/varme 

         ÆldreSagen, Skagen, Søndagscafe og besøgstjeneste 

         ÆldreSagen, Sæby, drift og aktiviteter  

  

Hovedparten af disse foreningers medlemmer kan ikke betegnes som ”socialt 

udsatte borgere”, og kan derfor ikke anses for at tilhøre  målgruppen for § 18.  

  

         Familieaftner, Baptistkirken Skagen, mikrofoner til anlæg og underholdning af 

Lis og Per, - afslag da Beptistkirken ikke er en forening 
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         Aalbæk Seniordans, danselederkursus hører under Senioridrætspuljen,  

         Centerrådet, Rådhuscentret, mens videoprojektor, forstærker og symaskiner 

betegnes som inventar på centret  

         Dansk Handicap Forbund, Frederikshavn, udflugt vedr. 2009 - ydes ikke med 

tilbagevirkendekraft     

         Frelsens Hær - Åbent hus arrangement 2009 - ydes ikke med tilbagevirkende 

kraft  

         Onsdagsbridgeklubben, lokaleleje. Foreningen anses ikke som målgruppe for 

§ 18 

         Værftshistorisk Selskab, drift og udflugter. Foreningen anses ikke som 

målgruppe for § 18 

  

  

  

Ansøgninger som forelægges Sundhedsudvalget til stillingtagen: 

         Kamillus Frederikshavn, 11.600 kr. driftsudgifter for 2010  

         PTU, Vendsyssel Kreds, 24.800 kr. til Smertehåndteringskursus  

         IF Mob Din Krop, 120.202 kr. til husleje, drift, kursus og aktiviteter 2010.  

         Frivilligt Samråd, Sæby, 20.000 kr. til drift 

  

  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller 

- at administrationens valg af tildeling af beløb på over 10.000 kr. godkendes  

- at administrations valg af tildeling af beløb på under 10.000 kr. tages til 

efterretning 

- at administrationens valg af ansøgninger som ikke får tildelt midler i 1. runde 

godkendes. 

- at Sundhedsudvalget anmodes om at drøfte hvorvidt Kamillius Frederikshavn, 

PTU Vendsyssel Kreds, IF Mob din Krop og Frivilligt Samråd Sæby kan komme i 

betragtning med tildeling af midler fra puljen. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. december 2009  

Indstillingen om tildeling af beløb over 10.000 kr. godkendes med følgende 

ændringer:  

  

- LAFS - Vendsyssel 10.000 kr. til drift og aktiviteter i 2010 

- Frivilligrådet i Frederikshavn kommune 120.000 kr. for 1. halvår af 2010 til drift af 

De Frivilliges Hus  

- Lyngså Seniorklub tildeles 14.000 kr. til drift og udflugt i 2010 på betingelse af, at 

der nedsættes en ny bestyrelse 

  

Indstillingen om tildeling af beløb under 10.000 kr. godkendes. 

  

Indstillingerne til afslag godkendes.  
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- Ansøgningen fra Kamillus Frederikshavn imødekommes ikke 

- Ansøgningen fra PTU, Vendsyssel kreds imødekommes ikke 

- IF Mob Din Krop tildeles 60.000 kr.  

- Frivilligt Samråd, Sæby tildeles 20.000 kr. til drift. 

 

Bilag 

Ansøgninger - over 10.000 kr. (dok.nr.141460/09) 

Ansøgninger - under 10.000 kr. (dok.nr.141398/09) 

Ansøgninger - indstilles til afslag (dok.nr.141465/09) 

Ansøgninger - uden stillingtagen (dok.nr.141386/09) 
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4. Varmtvandsbassin i Skagen - lejeaftale med Region 

Nordjylland 

 

Sagsfremstilling 

Region Nordjylland har henvendt sig til Frederikshavn Kommune fordi de ønsker 

tilladelse til at opføre en tilbygning ved Skagen Rygcenter. Tilbygningen skal blandt 

andet indeholde et varmtvandsbassin. I dag råder Skagen Rygcenter ikke over eget 

varmtvandsbassin, men lejer sig ind hos Træningscenter Skagen.  

Det eksisterende bassin i det kommunale træningscenter er ca. 10 år gammelt og 

vil skulle erstattes med et nyt og større bassin indenfor få år. Derfor har der været 

afholdt møde med en repræsentant fra Region Nordjylland for at undersøge, om 

det kunne være muligt for Frederikshavn Kommune at leje bassin tid hos Skagen 

Rygcenter, når det nye bassin står klar.  

I forbindelse med regionens påtænkte nybyggede bassin bør der indtænkes 

kapacitet, der vil tilgodese borgere i Skagen, der har behov for trænning i 

varmtvandsbassin. I dag er Træningscenter Skagens bassin det eneste 

varmtvandsbassin i området. Bassinet udlejes desuden til privatpraktiserende 

fysioterapeuter og patientforeninger, overfor hvem kommunen har en form for 

forsyningsforpligtigelse  hvad angår adgang til varmtvandsbassiner.  En udfasning 

af det kommunale bassin vil ligeledes frigøre plads på træningscenteret til 

almindelig holdtræning mv. . Endelig vil der være en miljømæssig og 

samfundsøkonomisk interesse i at sammentænke behovene omkring et nyt bassin. 

I drøftelserne med Region Nordjylland har kommunen fremsat en række ønsker, 

som skal opfyldes for at træningscenteret kan bruge bassinet:  

 Bassinet bør være ca. 5x10 meter, med to bassinsdybder. Dette er 

nødvendigt for at kunne udføre holdtræning, hvilket er et afgørende 

parameter.  

 Der skal være loftslift og handicapvenligt indrettet 

 Grundet forsyningsforpligtigelsen til de privatpraktiserende fysioterapeuter 

skal en kommende lejeaftale også rumme mulighed for at de 

privatpraktiserende fysioterapeuter kan leje sig ind hos Region Nordjylland.  

 Ligeledes skal patientforeninger have mulighed for at leje bassin tid hos 

Region Nordjylland. 

For at imødekomme kommunens ønsker om et bassin som er fremtidssikret, det vil 

sige 5x10 meter, har Region Nordjylland undersøgt, hvad det vil betyde for deres 

nye byggeri. Regionens nuværende planer er at opføre et bassin som måler 4x6 

meter. Det er muligt at udvide byggeriet sådan, at bassinet får den ønskede 

størrelse på 5x10 meter. Men hvis Regionen skal gå videre med at ændre 

planerne, ønsker de en tilkendegivelse fra Frederikshavn kommune om:  

 at kommunen ønsker at indgå i en lejeaftale  

 og stillingtagen til om kommunen vil kunne kompensere regionen for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19547 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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ekstraomkostningerne ved udvidelse af bassinet og tilhørende 

omklædningsfaciliteter – ca. 2 millioner kroner - evt. via lejen over en 

årrække.  

Vores nuværende udgifter og indtægter vedrørende varmtvandsbassinet i Skagen 

er vedlagt sagsfremstillingen. Desuden er der vedlagt oversigt over lejeudgifter til 

Sæby Svømmebad, hvor vi pt. lejer faciliteter som har den standart, som 

Regionens bassin vil få.  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at:  

 sagen drøftes  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. december 2009  

Forvaltningen bemyndiges til at indgå i forhandlinger med Regionen om 

mulighederne.  

  

Sagen genoptages i sundhedsudvalget i forbindelse med godkendelse af endelig 

aftale. 

 

Bilag 

Bilag som beskriver udgifter og indtægter i skagen.docx (dok.nr.140451/09) 
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5. Forslag om ændring af ”Retningslinier for tilskud til 

handicapidræt i Frederikshavn Kommune”. 

 

Sagsfremstilling 

Handicapidrættens Fællesråd (HF) får hvert år bevilget  et beløb af 

Sundhedsudvalgets pulje til fordeling mellem Handicapidrætsforeninger samt 

idrætsforeninger med tilbud til handicappede medlemmer i Frederikshavn 

Kommune.  

  

HF har nu fået en udfordring, idet idrætsforeningen for sindslidende (Mob Din 

Krop) har søgt om optagelse i HF.  

HF ser positivt på ansøgningen, og finder det hensigtsmæssigt, at også idræt for 

sindslidende bliver organiseret i samarbejdsforummet HF. Dette vil dog medføre 

tilpasning af  de gældende ”Retningslinier for tilskud til handicapidræt i 

Frederikshavn Kommune”.  

  

HF har derfor udarbejdet et ændringsforslag, hvorved retningslinjerne udover 

udviklingshæmmede samt syns - og bevægelseshandicappede medlemmer nu 

også omfatter psykisk handicappede medlemmer. Afdelingen for Sundhedsfremme 

og Forebyggelse er enig i de foreslåede de foreslåede ændringer.  

De foreslåede ændringer er indarbejdet i vedlagte bilag ”Forslag til ændringer af 

”Retningslinier for tilskud til handicapidræt i Frederikshavn Kommune”.  

Handicapidrættens Fællesråd (HF) bevilges årligt et beløb til fordeling mellem 

idrætsforeninger, der har tilbud om handicapidræt for udviklingshæmmede/syns -

/bevægehandicappede medlemmer.  

HF har nu fået en udfordring, idet idrætsforeningen for sindslidende (Mob Din 

Krop) har søgt om optagelse i HF.  

HF ser positivt på ansøgningen, og finder det hensigtsmæssigt at også idræt for 

sindslidende er organiseret i samarbejdsforummet HF. Dette vil dog medføre nogle 

ændringer i ”Retningslinier for tilskud til handicapidræt i Frederikshavn Kommune”. 

HF har derfor udarbejdet forslag til ændringer i retningslinierne, og afdelingen for 

Sundhedsfremme og Forebyggelse er enige i de foreslåede ændringer.  

Se vedlagte bilag Forslag til ændringer af ”Retningslinier for tilskud til 

handicapidræt i Frederikshavn Kommune” hvor de foreslåede ændringer er 

indføjet.  

 

Indstilling 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 

godkender de foreslåede ændringer i ”Retningslinier for tilskud til handicapidræt i 

Frederikshavn Kommune” med virkning fra 1. januar 2010  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. december 2009  

Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20574 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: antm 

 Besl. komp: Sundhedsudvalget 
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Bilag 

Forslag til ændringer af "Retningslinier for tilskud til handicapidræt i Frederikshavn 

Kommune" (dok.nr.131526/09) 

Brev fra Handicapitrættens Fællesråd angående forslag til ændringer af 

retningslinier (dok.nr.131525/09) 
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6. Ansøgning fra Skagen Helse om tilskud til afholdelse af 

Skagen Maraton 2010 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Fonden Skagen Helse om et tilskud på 50.000 kr. til 

etableringsomkostninger i forbindelse med planlægning og gennemførelse af 

motionsløbet Skagen Maraton 2010.  

  

Skagen Helse anfører, at markedet for motionsløb gennem de seneste år er blevet 

mere og mere attraktivt. På denne baggrunde har man i samarbejde med Skagen 

Motionsklub, Frederikshavn Erhvervsråd, Skagen Turistforening, Frederikshavn 

Event, Skov- og Naturstyrelsen, Skagen Handelsstandsforening samt lokale 

ildsjæle besluttet at arbejde videre med ideen om at lave et stort motionsløb i 

Skagen.  

  

Skagen Maraton 2010 skal ”skydes i gang” 10.10.2010 kl. 10.10.  

  

Skagen Helse og samarbejdspartnere søger om et tilskud på 50.000 kr. til 

etablering af ”drejebog”, at få beskrevet koncept, at få søgt diverse fonde, at få 

skabt kontakter til leverandører og andre potentielle samarbejdspartnere, at få 

skabt kontakt til sponsorer og at få rekrutteret frivillige.   

 

Økonomiske konsekvenser  

Et eventuelt tilskud vil i 2010 kunne finansieres af markedsføringskontoen. 

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at der, med baggrund i det 

sundhedsmæssige asspekt og markedsføring af Skagen, ydes et tilskud til 

planlægning og gennemførelse af Skagen Maraton 2010. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. december 2009  

Sundhedsudvalget anbefaler gennemførelse af Skagen Maraton 2010 overfor 

Økonomiudvalget og tildeler 50.000 kr. til planlægning og gennemførelse.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20267 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU 
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7. Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SUU 
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8. Eventuelt 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. december 2009  

Ingen bemærkninger.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Per Nilsson 
   

      

Lars M. Møller 
   

      

Brian Kjær 
   

 

      

Steen Jørgensen 
   

      

Jytte Schaltz 
   

 

      

Irene Hjortshøj 
   

      

Anders Broholm  
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