
 

 

 

Referat Sundhedsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  8. juni 2010 

Tid 15:00 

Sted Træningscenter Skagen, Hans Baghsvej 27, Skagen  

NB.   

Fraværende  Afbud fra Carsten Sørensen Mogens Brag tiltrådte besøgsrunden kl. 15.20. 

Anders Broholm deltog ikke i pkt. 1 - besøgsrunden.  

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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1. Besøgsrunde Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Besøgsrunde Skagen kl. 15.00:  

- Træningscenter Skagen v/Susanne Thaarup og herefter 

- Sundhedscenter Skagen v/Birgitte Kvist. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. juni 2010  

Besøgene gennemført. 

  

Afbud: Carsten Sørensen 

Mogens Brag tiltrådte kl. 15.20, Anders Broholm deltog ikke i punktet.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: mskr 

 Besl. komp: SUU 
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2. 2. uddeling 2010 §18 tilskud til frivilligt socialt arbejde 

 

Sagsfremstilling 

Der er i alt indkommet ansøgninger fra 55 foreninger på 1.239,041 kr.  

  

Restbeløbet for 2010 til uddeling er 758.665 kr. under forudsætning af,  

at restbeløbet kr. 235.575 vedr. 2009 overføres til regnskab 2010.  

  

Det samlede beløb vedr. de 36 indstillede ansøgninger er 397.620 kr.  

  

  7 ansøgninger indstilles til udvalgets behandling  

29 ansøgninger indstilles til udvalgets orientering 

18 ansøgninger indstilles til afslag og 

  4 ansøgninger forelægges udvalget uden indstilling  

  

  

Ansøgninger over 10.000 til Sundhedsudvalgets behandling : 

Forældre Cafe, til opstart, drift, husleje og aktiviteter i 2010, 17.000 kr.  

Frelsens Hær, Frederikshavn, Julehjælp 2010, 42.000 kr.  

Diabetesforeningen, Frederikshavn, Aktiviteter i 2010, 15.000 kr.  

Dansk Røde Kors, Frederikshavn, Juleaften/julepakker, 45.000 kr.  

SIND, sommerfest og udflugt, 10.000 kr. og pårørendearbejde, 30.000 kr. i alt 

40.000 kr.  

SIND, Sind-Nettet’s aktiviteter fra maj og resten af 2010, 42.000 kr.     

ULF, Landsf. Udviklingshænnede, Kursus om Alkoholdmisbrug, 16.000 kr.  

  

Ansøgninger under 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets orientering : 

Støttegruppen frivillige hundeføreinstruk., Weekend/kursus, 5.000 kr.  

Kristelig Handicapforening, Handicaplejr, 2.000 kr.  

Centerrådet, Rådhuscentret, fest for frivillige hjælpere, 5.000 kr.  

Centerrådet, Rådhuscentet, Udflugt, 5.000 kr.  

Rosengårdens Venner, musikalsk underholdning i 2010, 8.000 kr.  

Diskoklubben AKTIV, Skagen, diskofest for udviklingshæmmede, 5.000 kr.  

D’in genbrug, Skagen, julefest for frivillige hjælpere, 3.500 kr.  

Dansk Handicap Forbund, Skagen, sommerudflugt, 5.000 kr. 

Værestedet Lyngså, julefest, 5.000 kr.  

Støtte og krisevagtforeningen, Frederikshavn, social arrangement, 5.000 kr.  

Ældremobilisering, Skagen, opstart af forening, 3.500 kr.  

Ældre hjælper Ældre, Frederikshavn, opstart af forening, 3.500 kr.  

Dansk Røde Kors, Sæby, udflugt og foredrag for besøgsvenner, 7.000 kr. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/719 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: kabl 

 Besl. komp: Sundhedsudvalget 
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Kræftens Bekæmpelse, udflugt og arrangement for kræftramte, 7.000 kr. 

Senior Rap Rapperne, udflugt, 5.000 kr. 

Børns Voksenvenner, Frederikshavn, opstart af forening, 8.600 kr. 

Scleroseforeningen, Frhavn/Læsø, arrangement, 5.000 kr.  

Skagen Frivilligråd, fastholdelse af frivilligråd i Skagen, 10.000 kr.  

Høreforeningen, Frederikshavn afd.,  foredrag,  4.670 kr.  

Højskoleudvalget, Sydbyens Venner, højskolearrangement i 2010, 5.000 kr.  

Dansk Handicap Forbund, Frederikshavn, udflugt 2010, 5.000 kr.  

Klub Aktiv, Strandby, højskolearrangement, 5.000 kr. og frivillige hjælperes  

deltagelse, 3.850 kr. i alt 8.850 kr.  

Præstbro Seniorklub, arrangementer i 2010, 6.000 kr. 

Hjernesagen, Frhavn/Læsø, Weekene/kursus, 10.000 kr. 

Østervrå Frikirke, weekendtur for enlige forsørgere med børn, 5.000 kr. 

Støtteforeningen for Socialpsyk. i Frhavn, arrangement , 5.000 kr.  

PTU Vendsyssel, Weekend kursus, 5.000 kr.  

Center for Sex og Sundhed, Frederikshavn, opstart af forening, 10.000 kr.  

Dansk Røde Kors Frederikshavn, arrangement for flygtninge, 5.000 kr., udflugt for  

Frivillige hjælpere i genbrug, 5.000 kr. og kursus og udflugt for besøgsvenner  

8.000 kr. i alt 18.000 kr.   

  

Ansøgninger som indstilles til afslag: 

Frederikshavn Pensionistforening, forårsfest, sommerudflugt og drift  

LO Tværfaglige Pensionist og efterlønsklub, julefest og bankoplader  

Skagen efterløn og pensionistklub, driftsudgifter 2. halvår 2010  

Sæby Pensionist og efterlønsklub, arrangement og udflugt  

Østervrå Pensionistforening, drift, 

De nævnte pensionistforeninger har alle modtaget 15.000 kr. i 1. uddeling 

for hele året 2010. 

PS, Pårørende for spiseforstyrrede, kursus for kommunale fagpersoner  

er ikke målgruppen for § 18.  

Centerrådet, rådhuscentret, Malerkursus og glasmaling/brænding, kurser  

ikke specielt for social udsatte.  

Blæksprutten, Førstehjælpkursus for klubbens medlemmer, ikke  

til gavn for socialt udsatte. 

Støtteforeningen Rådhuscentret, julefest og bankotilbehør, har  

fået til aktiviteter i 2010 i 1. uddeling.  

LAFS, drift, har modtaget støtte for hele 2010 i 1. uddeling 

Spar 7 Hyggeklub, Foreningen anses ikke for målgruppen for § 18.  

City Bowl, Juleudflugt, har fået til udflugt i 1. uddeling  

Støtteforeningen for socialpsyk. i Frhavn, weekendophold, har fået  

til udflugt i 1. uddeling. Computer og projektor til foredrag og brugere 
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anses for inventar i centret og vedrører ikke § 18.  

Dansk Røde Kors, Sæby, Lektiehjælp for flygtningebørn, har fået til  

lektiehjælp i 1. uddeling.  

Lungepatienten, Boserup Minde, LungeKampagne, ikke målgruppen for § 18.  

Integrationscafeen, Sæby, Sportsaktiviteter, har fået til aktiviteter i 1. uddeling 2010  

Dansk Røde Kors, Frederikshavn, Udstyr til samaritafdeling og projektor og  

lærred til møder, anses for inventar. 

Sundhed og Trivsel, Stavgang, workshop og Cafe. har fået til aktiviteter i 1. 

uddeling.  

  

Ansøgninger som forelægges udvalget uden indstilling: 

Frivilliges Hus, Frivilligrådet i Frhavn, driftsudgifter 2. halvår 2010, 200.000 kr.  

ÆldreSagen, Skagen humanitær arbejde og Søndagscafe, 38.000 kr.  

ÆldreSagen, Frhavn/Læsø, drift og aktiviteter i 2010, 40.500 kr.  

ÆldreSagen, Sæby, drift, udflugter og aktiviteter i 2010, 40.000 kr.   

  

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. juni 2010  

Ansøgninger over 10.000 kr. godkendt.  

 

Ansøgninger under 10.000 kr.: Orienteringen taget til efterretning, dog blev 

Hjernesagen godkendt til 12.500 kr.  

 

Ansøgninger som indstilles til afslag godkendt.  

 

Ansøgninger som forelægges udvalget uden indstilling:  

- Frivilliges Hus, Frivillighedsrådet i Frederikshavn: godkendt til 120.000 kr.  

- ÆldreSagen, Skagen, humanitært arbejde og søndagscafe: godkendt til  38.000 

kr.  

- ÆldreSagen, Fr.havn/Læsø, drift og aktiviteter i 2010 samt  

- ÆldreSagen, Sæby, drift, udflugter og aktiviteter i 2010: begge gives afslag, da 

ansøgningenikke opfylder retningslinierne. Begge gives mulighed for at indsende 

ny ansøgning inden 1. juli 2010. 

  

Afbud: Carsten Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgninger over 10.000 kr. - 2. uddeling 2010 (dok.nr.62198/10) 

Ansøgninger under 10.000 kr. - 2. uddeling 2010 (dok.nr.62205/10) 

Ansøgninger indstillet til afslag - 2. uddeling 2010 (dok.nr.62210/10) 

Ansøgninger - uden indstilling - 2. uddeling 2010 (dok.nr.62216/10) 
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3. 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 

Frederikshavn sendt ansøgning til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget om tilskud til drift af TUBA 

Frederikshavn 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 

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

50% til Frederikshavn Kommune. Kommunens udgift var fordelt med halvdelen til 

Sundhedsudvalget 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 

alkoholproblemer. 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 

rådgivning, gruppeterapi, individuel terapi, undervisning samt tema arrangementer 

for de unge brugere og deres nærmeste pårørende.  

Tuba har ingen myndighed eller myndighedslignende ansvar for brugerne. 

Tilbuddet er anonymt og gratis. TUBA hjælper ikke brugere med et aktivt misbrug. 

TUBAs maksimale behandlingsintensitet er 1 samtale pr. uge.  

  

Familieafdelingen i Børne- og Ungdomsudvalgets regi, Sundheds- og 

Handicapafdelingen 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 

fremtidige samarbejde med TUBA.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. maj 2010  

Drøftet. 

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

  

Fraværende: Mogens Brag.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 8. juni 2010  

Udvalgsformændene for de tre udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet sagen i møde den 26. 

maj 2010.  

  

Hvis ellers der er opbakning fra de respektive udvalgsmedlemmer, er 

udvalgsformændene enige om at dele byrden (kr. 250.000) i tre dele. Beslutningen 

gælder kun for næste år.  

  

 

Indstilling - Sundhedsudvalget den 8. juni 2010 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2010  

Udvalget besluttede at bevilge sin andel i 2011 under forudsætning af, at de andre 

udvalg beslutter tilsvarende.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. juni 2010  

Sundhedsudvalget henviser TUBA´s ansøgning til behandling i forbindelse med 

budgetbehandlingen for 2011. 

  

Afbud: Carsten Sørensen 

 

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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4. Nordiske Cykelbyer 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune skal være Nordjyllands sundeste kommune. Sundhed er 

en svær størrelse, men da motion er et væsentligt element er det besluttet at vi vil 

være Motionskommune nr. 1. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og voksne får 

henholdsvis 1 times og ½ times moderat fysisk aktivitet dagligt. Flere 

undersøgelser viser, at mange faktisk ønsker at bevæge sig mere. Gode lokale 

initiativer som f.eks. Start to run og Skridttællerkonkurrencen bekræfter 

undersøgelserne, men hvad er mere oplagt end at fremme brugen af cyklen som 

transportmiddel? På den måde kombineres nødvendigheden af at bevæge sig 

mere med det behov alle har for at transportere sig – f.eks. mellem hjem og 

arbejde/skole. 

Det er kernen i det fællesnordiske projekt Nordiske Cykelbyer som Frederikshavn 

Kommune er Lead Partner for.  

11 kommuner i Norge, Sverige og Danmark samarbejder i tre år om at fremme 

brugen af cyklen som transportmiddel på de korte byture. I Frederikshavn 

Kommune har projektet således fokus på kommunens hovedbyer Sæby, 

Frederikshavn og Skagen.  Foruden Frederikshavn deltager fra Danmark: 

Silkeborg, Randers og Viborg Kommuner. Nordiske Cykelbyer støttes af Interreg IV 

programmet, der skal gøre Øresund-/Kattegat-/Skagerak-området til et attraktivt og 

konkurrencedygtigt område kendetegnet ved videnbaseret samarbejde og 

bæredygtig udvikling.  

Odense Kommune har vist at det kan lade sig gøre, at flytte transport fra bil til 

cykel, endda uden at indføre begrænsninger for bilisterne. Med det klare mål, at få 

flere til at cykle, blev der iværksat 50 konkrete tiltag der sammenlagt påvirkede 

Odenseanernes holdning til det at transportere sig. Det lykkedes i løbet af 4 år at 

øge cykeltrafikken i Odense med 20 %. 

Der er en kontant økonomisk gevinst forbundet med at få flere til at cykle. Ved at 

investere 20 millioner kr over de 4 år har projektet sparet Odense Kommune, og 

det danske samfund, for 133 millioner kr. En besparelse på 33 millioner kr høstes 

som følge af færre dagpenge ved sygdom, færre indlæggelser og sygedage på 

sygehuset. Der er efterfølgende peget på en gevinst på yderligere 100 millioner i 

sparet produktionstab som følge af de færre sygedage.  

Den øgede fysiske aktivitet, som mere cykling gav anledning til, havde en 

væsentlig positiv indflydelse på borgernes sundhed. Foruden den kontante 

økonomiske effekt, udmøntede projektet sig i 2131 vundne leveår blandt borgerne i 

Odense. Dødeligheden faldt ydermere med 20 % for de 15 -49-årige. De 2131 

vundne leveår svarer til, at hver mandlige Odenseaner lever et halvt år længere.  

Som afsæt til Nordiske Cykelbyer har Teknisk Forvaltning undersøgt, hvad 

cyklisterne synes om forholdene i dag samt beskrevet de nuværende forhold for 

cyklisterne. Resultaterne af undersøgelsen og beskrivelsen af de nuværende 

forhold er samlet i to rapporter: Brugertilfredshedsundersøgelse 2009 og 

Statusrapport 2009 - Sådan er her nu. Sammendrag af de to rapporter er tilknyttet 

dagsordenen som bilag.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/264 

 Forvaltning: TKF 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU 
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I forbindelse med projektet er der i Frederikshavn Kommune nedsat en 

projektgruppe med repræsentanter fra Social -, Sundheds- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk 

Forvaltning. Teknisk Forvaltning er projektleder, men projektets succes er bl.a. 

afhængig af, at der også igangsættes projekter på de øvrige forvaltningers initiativ.  

På den baggrund besluttede Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010 at orientere 

bl.a. Sundhedsudvalget om projektet. På mødet blev det desuden besluttet, at tage 

sammendraget af "Statusrapport 2009 - Sådan er her nu" og 

"Brugertilfredshedsundersøgelse 2009" til efterretning. Plan- og Miljøudvalget 

anbefalede følgende vision for det videre arbejde:  

"Byrådet vil fortsat udvik le og styrke Frederikshavn Kommune, som et sted, hvor 

bemærkelsesværdigt mange børn og voksne vælger cyk len frem for bilen, som det 

foretrukne transportmiddel på de korte ture til, arbejde, skole, indkøb og aktiviteter i 

fritiden. Cyk lisme skal løfte folkesundheden i Frederikshavn Kommune."  

 

Indstilling 

Til orientering 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. juni 2010  

Taget til orientering.  

  

Afbud: Carsten Sørensen 

 

Bilag 

Sammendrag af brugerundersøgelse 2009 (dok.nr.28539/10) 

Sammendrag statusrapport 2009 - Sådan er her nu (dok.nr.28541/10) 
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5. Kommunal kvalitetskontrakt 2010 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af en ændring i den kommunale styrelseslov skal kommunerne 

senest den 1. juli 2010 offentliggøre en kommunal kvalitetskontrakt på 

www.brugerinformation.dk. Kvalitetskontrakten skal dække alle 

borgerrettede serviceområder og indeholde kvantificerbare, tidsfastsatte 

mål for kvalitetsudviklingen. Kvalitetskontrakten ændrer sig med tiden, 

efterhånden som mål opfyldes eller forældes. Byrådet fastlægger 

kvalitetskontrakten og følger årligt op på målene.  

  

Målene i kvalitetskontrakten er en politisk ramme. De er ikke en 

udtømmende liste over kommunens politiske mål, ligesom de ikke er 

bindende retningslinjer, der fastlægger rettigheder for borgerne.  

  

Direktionen har udarbejdet forslag til kvalitetskontrakt for Frederikshavn 

Kommune, der dækker alle serviceområder og vedlægges som bilag. 

Fagudvalgene indstiller mål for egne serviceområder til byrådets 

godkendelse. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at udvalgene anbefaler de respektive kvalitetsmål, 

som beskrevet i bilaget til byrådets godkendelse.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2010 

Sagen udsættes. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. juni 2010  

Indstillingen godkendt.  

  

Fraværende: Carsten Sørensen 

 

Bilag 

Kommunal kvalitetskontrakt 2010 (dok.nr.42888/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1468 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: elw i 

 Besl. 

komp: SOU/BUU/KFU/SUU/AMU/TU/PMU/ØU/BR 
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6. Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SUU 
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7. 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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