
 

 

 

Referat Sundhedsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  11. maj 2010 

Tid 15:00 

Sted Frederikshavn Rådhus, partirum 0.28 

NB.   

Fraværende Afbud fra Mogens Brag. Carsten Sørensen mødte kl. 16.00 og deltog ikke 

under pkt. 1.  

Stedfortræder   

Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand 

Carsten Sørensen (O)  

Frode Thule Jensen (V)  

Mogens Brag (V)  

Bruno Müller (A)  

Jørgen Tousgaard (A)  

Helle Madsen (V)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

3 45609/10 Åben Ældreidrættens Samvirke, Vedtægter 2010.pdf 

5 28039/10 Åben TUBA Frederikshavn årsrapport 2009 

5 43503/10 Åben TUBA: ansøgning til BUU, SUU og AMU vedr. fortsat tilskud i 

2011 - 2014 
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6 47782/10 Åben Budgetønsker fra Kamillianergården til budget 2011 - Hospice 

Vendsyssel 
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1. Besøgsrunde 

 

Sagsfremstilling 

Hjælpemiddelområdet - Birgit Elgaard viser rundt kl. 15.00. 

  

*** 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. maj 2010  

Besøg i depotet for Hjælpemidler i Sæby gennemført.  

  

Fraværende: Mogens Brag og Carsten Sørensen.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: mskr 

 Besl. komp: SUU 
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2. Sundhedsudvalgets budgetrevision pr. 310310 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har gennemført budgetrevision på Sundhedsudvalgets budgetomr å-

de pr. 310310.  

Budgetrevisionen fremsendes inden Udvalgets møde og gennemgåes på mødet.  

  

  

Gæster til Sundhedsudvalgets møde d. 11.05.2010 

John Kristensen 

Børge Hansen 

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. maj 2010  

Fremsendes til Byrådets orientering. 

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4246 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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3. Ændrede vedtægter i ÆldreIdrættens Samvirke 

 

Sagsfremstilling 

Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn Kommune (ÆIS) er en sammenslutning 

af ældreidrætsforeninger, som blev stiftet d. 26. februar 2009 med følgende formål:  

 at styrke og fremme ældreidrætten i Frederikshavn Kommune  

 at styrke sammenholdet og samarbejdet klubberne imellem  

 at arbejde for at skaffe de tilsluttede foreninger så gode betingelser som 

muligt, samt at varetage ethvert forhold, der er, eller kan blive af interesse 

for foreningerne, herunder repræsentere og støtte foreningerne i deres for-

handlinger med myndigheder (Frederikshavn Kommune)  

 Opnå størst mulig indflydelse i Folkeoplysningsudvalget for derigennem at 

fremme og løse de opgaver, der vedrører ældreidrætten som helhed  

 Fortsætte og videreudvikle fælles pengemidler  

ÆldreIdrættens Samvirke administrerer de puljemidler, som Sundhedsudvalget har 

øremærket til at styrke ældreidrætten gennem Ældreidrætspuljen.  

Foreningen har på generalforsamlingen d. 25. marts 2010 ændret sine vedtægter 

således, at der nu er tilføjet flere kriterier for medlemsforeningerne. Tidligere var 

kriterierne blot, at en forening for at blive medlem skulle være en åben ældreidræts-

forening hjemmehørende i Frederikshavn Kommune. I de nye vedtægter er det ti l-

føjet, at medlemsskab af Ældreidrættens Samvirke kun kan opnås af åbne ældre-

idrætsforeninger med egne vedtægter, egen bestyrelse og eget regnskab. Ved an-

søgning om medlemsskab skal foreninger nu indsende oplysninger til ÆIS om, 

hvem som er formand, kasserer og sekretær, ligesom der skal vedlægges en liste 

over antal aktive medlemmer inkl. navne, adresser, fødselsdag og evt. telefonnum-

re.  

Vedtægtsændringerne betyder, at ÆIS har større overblik 

over medlemsforeningerne og deres opfyldelse af kriterierne for tildeling af pulje-

midler, som bl.a. baserer sig på antallet af medlemmer.  

Sundhedsudvalget har i 2010 afsat ca. 263.000 kr. til Ældreidrætspuljen. Derudover 

er bevilliget et beløb på 10.000 kr. til at dække underskud i 2009. Dette underskud 

hænger sammen med, at der har været en tilgang af nye medlemmer (ældr e-

idrætsklubber) i ÆIS i det forgangne år.  

  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:  

 at Sundhedsudvalget godkender de nye vedtægter for Ældreidrættens 

Samvirke  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. maj 2010  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1701 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SUU 
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Godkendt.  

  

Frode Thule jensen tager forbehold.  

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Bilag 

Ældreidrættens Samvirke, Vedtægter 2010.pdf  (dok.nr.45609/10) 
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4. Overdragelse af driften af børnegrupperne til Børne- og Kul-

turforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Gennem flere år har der med finansiering fra aktivitetspuljen i Sund By/ Sundheds-

fremme og Forebyggelse eksisteret forskellige børnegrupper.  

  

Sorggrupper for børn: Børn og unge, der har mistet en forælder, en søskende 

eller en anden nærtstående. Der er pt. to aldersopdelte grupper.  

  

Ballonen: Børnegruppe for børn fra 8 - 13 år, der vokser op i en familie, hvor der er 

et overforbrug af alkohol.  

  

Børnegruppe af senhjerneskadede: Børn af forælder, der har fået en senhjerne-

skade. 

  

Glad og Lettet: Sjov motion for overvægtige børn i alderen 9-12 år i Skagen, Fre-

derikshavn og Sæby  

  

Baggrund  

Disse tilbud er startet op som projekter i Sund By, og der skal ikke herske tvivl om 

vigtigheden af deres eksistens. Det er dog sådan, at børnene i disse grupper er 

meget sårbare – Disse tilbud kan/bør ikke ”stå alene”. Det er derfor vigtigt, at  til-

buddene forankres i Børne- og Kulturforvaltningens Familieafdeling, hvor mulighe-

derne for at lave sammenhængende forløb/indsatser for børnene vil være. Det er 

allerede nu fortrinsvis fagpersoner fra Børne- og Kulturforvaltningen, der styrer 

børnegrupperne.  

  

Det er Sundhedsudvalgets ønske, at børnegrupperne fortsætter og udvikles i Bør-

ne- og Kulturforvaltningens regi, som det sundhedsfremmende og forebyggende 

tilbud, der er etableret nu. Tilbuddene vil dog kunne tilpasses i henhold til fremt i-

dens relevante sundhedstilbud til børn. Hvorfor der årligt overføres kr. 250.000 fra 

Sundhedsfremme og Forebyggelses aktivitetspulje til Børne - og Kulturforvaltnin-

gens Familieafdeling.  

  

Overdragelsen af Børnegrupperne sker den 1. Juli 2010. Udgifter frem til denne 

dag afholdes af Sundhedsfremme og Forebyggelse, og der overføres kr. 125.000 til 

Børne- og Kulturforvaltningen til drift af andet halvår 2010.  

  

Indstilling 

Det indstilles, at det overfor Økonomiudvalget anbefales, at:  

  

 Børne- og Kulturforvaltningen den 1. juli 2010 overtager den videre drift, 

forankring og videreudvikling af børnegrupperne  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4041 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: BUU/SUU 
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 Der Pr 1. juli 2010 overføres kr 125.000 til Børne- og Kulturforvaltningen til 

drift af børnegrupperne i andet halvår af 2010  

 Der overføres fra budget 2011 et årligt beløb fra Sundhedsfremme og Fo-

rebyggelse på kr. 250.000 pr år til den videre drift af børnegrupperne.   

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. maj 2010  

Godkendt som indstillet. 

  

Fraværende: Mogens Brag.  
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5. Ansøgning fra TUBA om fortsat støtte fra Frederikshavn 

Kommune 2011 - 2014 

 

Sagsfremstilling 

TUBA har i marts 2010 sammen med formidling af årsrapport 2009 for TUBA Fr e-

derikshavn sendt ansøgning til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget om tilskud til drift af TUBA Frede-

rikshavn i årene 2011 til 2014.  

  

TUBA er finansieret af sats-midler og forventer også at være det i de kommende år. 

Tildeling af sats-midler forudsætter at kommunerne selv bidrager med sin andel af 

de lokale omkostninger på 730.000 i 2011 (jfr. årsrapport kostede det 600.000 kr. at 

drive TUBA Frederikshavn i 2009).  

Frederikshavn Kommunes andel i 2011 er budgetteret til kr. 250.000, i 2012 kr. 

300.000, i 2013 kr. 350.000, i 2014 kr. 400.000. 

  

Frederikshavn Kommunes samarbejde med TUBA omkring drift af TUBA Fred e-

rikshavn var indtil udgangen af april 2010 finansieret med 50% til TUBA og 50% til 

Frederikshavn Kommune. Kommunens udgift var fordelt med halvdelen ti l Sund-

hedsudvalget og halvdelen til Børne- og Ungdomsudvalget.  

I forlængelse af, at Sundhedsudvalget i slutningen af 2009 besluttede at trække sig 

ud af aftalen, er perioden maj 2010 til udgangen af 2010 finansieret med 75% til 

TUBA og 25% til Børne- og Ungdomsudvalget.  

Aftalen om drift af TUBA ophører uden videre til udgangen af 2010.  

Frederikshavn Kommunes udgift i perioden maj til ultimo 2010 udgør 94.000 kr.  

  

Målgruppen er unge mellem 14 - 35 år, som er vokset op i en familie med alkohol-

problemer. Det er unge, som er tynget af problemer.   

  

Hovedformålet med TUBA er at give et tilbud om rådgivning og terapi til unge, som 

er børn af alkoholmisbrugere. Tilbuddet omfatter forsamtaler, terapeutisk rådgi v-

ning, gruppeterapi, individuel terapi, undervisning samt tema arrangementer for de 

unge brugere og deres nærmeste pårørende.  

Tuba har ingen myndighed eller myndighedslignende ansvar for brugerne. Tilbu d-

det er anonymt og gratis. TUBA hjælper ikke brugere med et aktivt misbrug. TU-

BAs maksimale behandlingsintensitet er 1 samtale pr. uge.  

  

Familieafdelingen i Børne- og Ungdomsudvalgets regi, Sundheds- og Handicapaf-

delingen i Sundhedsudvalgets regi og Jobcenter i Arbejdsmarkedsudvalgets regi 

ser TUBA-Frederikshavn indsatsen som et godt og støttende tilbud. Der er ikke i de 

kommunale budgetter afsat budgetmidler til drift af TUBA Frederikshavn i 2011 og 

overslagsårene.  

Evt. indgåelse af fremtidig driftsaftale er afhængig af, at  alle 3 udvalg giver tilsagn. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2489 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU/SUU 
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Indstilling 

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter Frederikshavn Kommunes eventuelle frem-

tidige samarbejde med TUBA.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. maj 2010  

Drøftet. 

Projektet drøftes med de øvrige udvalg, henvendelsen er rettet til.  

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Bilag 

TUBA Frederikshavn årsrapport 2009 (dok.nr.28039/10) 

TUBA: ansøgning til BUU, SUU og AMU vedr. fortsat tilskud i 2011 - 2014 (dok.nr.43503/10) 
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6. Hospice Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Region Nordjylland har tidligere besluttet, at 6 hospicepladser skulle placeres i Fre-

derikshavn og denne beslutning er udmøntet med etableringen af hospice Vend-

syssel i midlertidige lokaler på Kastanjegården. I praksis omtales de midlertidige 

pladser som ”spor 1”, mens ”spor 2” er etableringen af hospice i egne lokaler i Fre-

derikshavn. I perioden frem til dette sker er ansvaret for driften af de 6 pladser lagt i 

hænderne på Kamelianergården i Aalborg og dens bestyrelse.  

  

Kamelianergårdens bestyrelse har den 14. april drøftet situationen vedrørende 

etablering af hospice i Frederikshavn samt ønsket op at etablere 12 pladser i Fre-

derikshavn. Bestyrelsen har fremsendt budgetønske om udvidelse af pladstallet fra 

6 til 12.  

  

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til orientering og drøftelse. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. maj 2010  

Drøftet, og der fremsendes brev til Regionsrådet, der anbefaler Kamillianergårdens 

budgetønske 2011 vedr. 12 pladser i Frederikshavn. 

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Bilag 

Kamillianergårdens bestyrelse - 14.04.2010, referat (dok.nr.47781/10) 

Budgetønsker fra Kamillianergården til budget 2011 - Hospice Vendsyssel (dok.nr.47782/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4228 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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7. Afbureaukratisering i Social- og sundhedsforvaltningen 

 

Sagsfremstilling 

Under arbejdstitlen: Mindre bureaukrati og mere kvalitet til gavn for medarbejdere 

og borgere har forvaltningens MED-udvalg på temamøde den 26. april i år drøftet, 

hvorledes man kan arbejde med at skabe bedre rammer for medarbejdere og lede-

res daglige arbejde. Formålet med temamødet var at afdække, hvordan et arbejde  

med det formål:  

-       At fjerne administrative barrierer og unødig administration  

-       At lette dagligdagen for medarbejderne 

-       At skabe bedre service til borgerne 

kunne tilrettelægges.  

  

Opgaven er at afdække administrative barrierer og unødig administration på social - 

og sundhedsområdet eller uhensigtsmæssigheder i det daglige arbejde. Succeskri-

teriet er fastlagt til, at der opstilles og implementeres en antal forslag til afbureau-

kratisering, regelforenkling, forenkling af administrative krav eller en mere hen-

sigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Metoden er at tage afsæt i medarbejdernes 

erfaringer og har fokus på barrierer i det daglige arbejde. I store træk ligger forsla-

get i forlængelse af regeringens afbureaukratiseringsprojekt, men har dog primært 

fokus på kommunale forhold. 

  

Projektet vil falde i fire faser:  

1.     skabelse af fælles forståelse af projektet 

2.     identifikation af forslag 

3.     kvalificering af forslagene 

4.     implementering 

  

Den praktiske gennemførelse af projektet sker med udgangspunkt i forvaltningens 

MED-organisation, men alle medarbejdere får mulighed for at melde forslag og em-

ner ind. Der vil i praksis være tre kanaler for indmelding af forslag: 

1.     ”idekasser” hvor fortrykte skabeloner anvendes  

2.     debat og forslagsforum på forvaltningens intranet  

3.     de lokal MED-udvalg 

  

Hovedtidsplanen er inden sommerferien at skabe en fælles forståelse af projektet 

gennem forvaltningens lederforum samt information bredt og drøftelse i MED-

udvalgene. I andet halvår af 2010 vil faserne 2 og 3 dvs., identifikation og kvalifice-

ring af forslagene finde sted, og de udvalgte forslag vil kunne implementeres fra 

årsskiftet. Forslag som kræver ændringer i lovgivning eller bekendtgørelser vil blive 

fremlagt politisk med henblik på afsøgning af, om der skal anvendes den ny mulig-

hed for ”udfordringsret”. Udfordringsretten betyder, at kommunerne har fået muli g-

hed for på forsøgsbasis at blive fritaget for statslige regler og bekendtgørelser. Før-

ste runde er gennemført og en oversigt er vedlagt dagsordenen.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3789 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SUU 
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Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til  efterretning. 

 

Beslutning Socialudvalget den 5. maj 2010 

Taget til efterretning. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. maj 2010  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Bilag 

Afbureakratisering_Frederikshavn_powerpoint (dok.nr.47586/10) 

Oversigt over ansøgninger til udfordringsretten (dok.nr.47584/10) 

Administrativ forenkling - Fokus på kerneopgaven i Vejle kommune (dok.nr.47583/10) 
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8. Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SUU 
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9. Eventuelt 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Anders Broholm  
   

      

Mogens Brag 
   

      

Helle Madsen 
   

 

      

Carsten Sørensen 
   

      

Bruno Müller 
   

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Jørgen Tousgaard 
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