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1. Orientering om midler til nyt frivilligcenter i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

Social- og Sundhedsforvaltningen var i efteråret 2009 rammesætter for en p roces 

med de 3 Frivillige Samråd i Frederikshavn Kommune. Formålet var at genetablere 

samarbejdet omkring et fælles frivilligt samråd. På det sidste møde skiltes parterne 

dog uden at have indgået en fælles aftale. 

Sundhedsudvalget besluttede at undersøge muligheden for at oprette et 

Frivilligcenter dækkende hele Frederikshavn Kommune.  

Ansøgning om puljemidler 

I maj 2010 har forvaltningen søgt Socialministeriet om midler til projektering af et 

projekt til etablering af et nyt Frivilligcenter i Frederikshavn Kommune. 

Ansøgningsfristen var d. 17. maj 2010. Der kunne max ansøges om 40.000, kr. til 

projekteringsfasen. Frederikshavn Kommune har ansøgt om ca. 32.000, - kr. Ved 

ansøgningen gav Frederikshavn Kommune tilsagn om en kommunal 

medfinansiering, hvis det lykkes at få midler til den næste fase – etableringsfasen.  

Projekteringsfasen skal anvendes til at udarbejde en projektbeskrivelse for 

etablering af et nyt frivilligcenter. Hvis beskrivelsen godkendes i Socialministeriet 

starter etableringsfasen op pr. 1. januar 2011 og ender med, at frivilligcentret 

optages i grundfinansieringsmodellen pr. 1. januar 2013. Der gives midler til at 

etablere 4-6 nye centre. Næste runde indledes først om 2 år.  

Tilskudskontoret bad i juli måned 2010 om en uddybning af Frederiksha vn 

Kommunes ansøgning, idet kontoret var bevidst om, at der allerede eksisterer et 

frivilligcenter i Frederikshavn Kommune. Forvaltningen forsikrede i uddybningen af 

ansøgningen, at der kun er tale om medfinansiering af ét frivilligcenter i kommunen, 

og at planerne fra kommunens side vil være at integrere det allerede eksisterende 

frivilligcenter i en ny konstruktion omfattende alle frivillige foreninger i kommunen. 

Dette afhænger af, om de frivillige foreninger vil støtte op om ideen.  

Tildeling af puljemidler – udsigt til optagelse i grundfinansieringsmodellen 

D. 19. august kom et endeligt tilsagn om, at midlerne for projekteringsfasen var 

tildelt os. Allerede d. 24. august deltog repræsentanter for forvaltningen i et 

opstartsmøde for tilskudsmodtagere arrangeret af Tilskudskontoret. På dette møde 

blev kriterierne for optagelse i grundfinansieringsmodellen slået fast, ligesom 

begrebet frivilligcenter blev nærmere defineret. De 6 projekter, som har fået tildelt 

midler, blev præsenteret, og der blev etableret et netværk for projektdeltagerne til 

sparring og fælles erfaringsudveksling. ”Frise”, som er landsorganisationen for 

frivilligcentre og selvhjælpsgrupper stiller konsulentbistand til rådighed for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4714 

 Forvaltning: SSF 
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 Besl. komp: SUU 



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 07. december 2010 Side 5 af 29 

 

projektdeltagerne i projektperioden.  

Forudsætningerne for at etablere et frivilligcenter 

Et frivilligcenter kan ikke være kommunalt. Forvaltningens rolle bliver derfor at 

facilitere processen frem mod etableringen af frivilligcentret. Den vigtigste opgave 

er at skabe ejerskab hos de frivillige foreninger omkring p rojektet samt sikre et godt 

og konstruktivt samarbejde mellem den frivillige sektor og kommunen i årene 

fremover.  

Kriterierne for at blive optaget i grundfinansieringsordningen er:  

·         Dokumentation af én årlig aktivitet, der omfatter skabelse af netværk 

mellem foreninger 

·         Dokumentation af én årlig aktivitet, der omfatter synliggørelse af frivilligt 

arbejde, hvervning af frivillige og matchning mellem modtager og yder af 

frivilligt socialt arbejde 

·         Dokumentation af én årlig aktivitet indenfor Foreningsservice, fx udlån af 

mødelokale til en frivillig forening. 

·         Minimum 20 medlemsforeninger 

·         Kommunal medfinansiering med minimum det samme støttebeløb, som 

staten stiller til rådighed i grundfinansieringen (i 2010 var det 350.000 kr.).  

Processen fra nu af 

Projekteringsfasen er kort, og der er meget lidt tid at skabe grundlag for det videre 

arbejde i. 

Første led i forvaltningens plan har været at indkalde de frivillige samråd til et 

orienteringsmøde, hvor der blev orienteret om mulighederne i projektet. Formålet 

var at få en tilkendegivelse af, om foreningerne er interesserede i at arbejde videre 

med projektet. Det er en forudsætning, at det eksisterende frivillighus og den 

daglige leder her skal være en integreret del af projektet.  

Repræsentanterne for de frivillige samråd tilkendegav interesse for at arbejde 

videre med projektet og planen er derfor som følger:  

September:  

·         Interviewrunde blandt frivillige foreninger repræsenterende de 3 frivillige 

samråds områder. Formålet er en kortlægning af forenings- og 

organisationsstrukturen i de 3 ”gamle” områder samt en kortlægning af, 

hvilke behov og interesser der er på spil i forhold til et nyt frivilligcenter. 

Denne runde foretages hurtigst muligt efter mødet med de frivillige samråd.  

·         Opstartsmøde, hvor der inviteres meget bredt blandt frivillige foreninger i 

hele kommunen. På dette møde tilstræber forvaltningen at nedsætte en 

projektgruppe bestående af repræsentanter for de frivillige foreninger, som 

brænder for at få etableret frivilligcentret. Forvaltningen foreslår, at den 

daglige leder for De Frivilliges Hus i Frederikshavn også deltager i 

projektgruppen for at sikre forankringen af det eksisterende i det nye.  
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September/oktober/november 

·         Herefter følger en intensiv proces med projektgruppen, hvor der skal 

udarbejdes en projektbeskrivelse for det videre forløb.  

November 

·         15. november skal projektbeskrivelsen afleveres til Tilskudskontoret.  

Da projektbeskrivelsen skal behandles i Sundheds udvalget og muligvis 

Økonomiudvalget er deadline for færdiggørelsen af projektbeskrivelsen reelt d. 2. 

november. Der vil derfor være tale om en meget intensiv proces.  

  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Staten tildeler projektet 510.000 kr. i 2011 imod en kommunal medfinansiering på 

190.000 kr. I 2012 tildeler ministeriet projektet 430.000 kr. mod kommunal 

medfinansiering på 270.000 kr. Den endelige optagelse i 

grundfinansieringsordningen fordrer, at Frederikshavn Kommune medfinansierer 

minimum samme beløb som staten fra 2013, dvs. mindst 350.000 kr.  

  

Det er et selvstændigt formål med etablering af nye frivilligcentre, at de skal 

optages i grundfinansieringsordningen inden januar 2013.  

Som kommunal medfinansiering medregnes:  

 Kontant støtte  

 Værdien af husleje    

Projektbeskrivelsen til etableringsfasen, som skal ligge klar 15. november 2010, 

skal indeholde dokumentation af den kommunale medfinansiering for 2011 og 

2012.  

Det er muligt at anvende §18 midler til medfinansiering.    

  

  

 

Indstilling 

Til orientering og drøftelse 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. september 2010  

Sundhedsudvalget tilslutter sig, at der arbejdes videre med projektet.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

Status på processen omkring etablering af nyt frivilligcenter i Frederikshavn 

Kommune 

Efter modtagelse af endeligt tilsagn om midler til projekteringsfasen (omkring 

32.000 kr.) har der været afholdt et informationsmøde for interesserede frivillige 

foreninger i Frederikshavn Kommune.  
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Der er afholdt 5 møder i projektgruppen frem mod afleveringsfristen d. 15. 

november. Formålet var at udarbejde en projektansøgning for etablering af 

frivilligcentret.  

  

For at sikre, at ansøgningen blev rettidigt indsendt, valgte forvaltningen at 

underskrive sig som tilskudsansvarlig indtil en bestyrelse for frivilligcentret kan tage 

over. Ifølge projektgruppens procesplan skal der i januar udarbejdes vedtægter for 

det nye frivilligcenter samt planlægges den konstituerende generalforsamling.  

  

Medfinansiering af projektet 

Det var et krav fra ministeriet, at der vedlagt ansøgningen skulle forelægges 

dokumentation for, at kommunen vil medfinansiere projektet i 2011 og 2012 med 

hhv. 190.000 kr. i 2011 og 270.000 kr. i 2012. Grundet aflysningen af 

Sundhedsudvalgets møde i november, har forvaltningen vedlagt en støtteerklæring 

med tilsagn om denne medfinansiering. Denne er betinget af Sundhedsudvalgets 

godkendelse på mødet d. 7. december.  

Optagelsen i grundfinansieringsordningen betyder ligeledes, at kommunen fra og 

med 2013 støtter frivilligcentret med 350.000 kr. pr. år. Der forventes svar på 

ansøgningen inden jul eller i starten af det nye år. Medfinansieringsordningen 

betyder, at staten til gengæld yder en støtte til frivilligcentret på 510.000 kr. i 2011, 

430.000 kr. i 2012 og 350.000 kr. i 2013 og fremover. 

  

I 2010 har De Frivilliges Hus i Frederikshavn modtaget 240.000 kr. fra § 18 

midlerne, mens Frivilligt Samråd i Sæby har modtaget 20.000 kr. fra § 18 midlerne.  

  

Planlæggerne Ann Liljenberg og Bibi Bording deltager under punktet.  

  

 

Indstilling - Sundhedsudvalget den 7. december 2010  

Følgende 3 forhold indstilles til Sundhedsudvalgets drøftelse:  

-          Det nye frivilligcenters valg og sammensætning af bestyrelse  

-          Finansieringen af frivilligcentret  

-          Forvaltningens rolle i den videre proces  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

- Sundhedsudvalget bemyndiger repræsentanter fra Sundhedsudvalget til at afklare 

den fremtidige situation.  

- Finansieringen drøftet.  

- Forvaltningens rolle drøftet.  

Fraværende: Bruno Müller. 
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2. Godkendelse af praksisplan for Fysioterapi 

 

Sagsfremstilling 

Resumé. 

Regionen og kommunerne i regionen har udarbejdet en fælles plan for 

tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen jf. 

overenskomsten om almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi. Byrådet anmodes 

om at godkende praksisplanen. 

  

Sagsfremstilling. 

Kommunerne overtog myndighedsansvaret for den vederlags frie fysioterapi pr. 1. 

august 2008. Myndighedsansvaret indebærer bl.a. at kommunerne i samarbejde 

med Region Nordjylland har fået ansvaret for at udarbejde en praksisplan for 

fysioterapiområdet.  

  

Planen danner grundlaget for beslutning om de overenskomstmæssige forhold 

vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet, og har til formål at sikre at 

tilrettelæggelsen af den fysioterapeutiske betjening i alle områder af regionen er 

koordineret og samordnet, herunder i forhold til andre sundhedsmæssige og 

sociale foranstaltninger og områder, samt i forhold til kvalitetssikring.  

  

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af 

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de 

nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er blevet lagt 

vægt på en åben proces i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til praksisplan, 

hvor arbejdsgruppen i fællesskab har medvirket til indholdet.  

  

Planens fokusområder er:  

 Kvalitetssikring og -udvikling af den fysioterapeutiske behandling  

 Sammenhæng og dialog mellem sektorerne  
 Den fysioterapeutiske kapacitet i regionen  

  

Kvalitet og sammenhæng.  

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi finder det væsentligt, at der i arbejdet med 

kvalitetssikring arbejdes med øget sammenhæng i patient forløb og herunder i 

forhold til forløb på tværs af sektorer. Udvalget anbefaler derfor, at der i arbejdet 

med kvalitetsudvikling fokuseres på såvel kvalitet i selve behandlingen, der skal 

leve op til kliniske retningslinjer, best-practice mv. samt selve patientforløbet. I den 

forbindelse anbefales det, at det undersøges nærmere, hvorvidt der skal ske en 

udvidelse af praksiskonsulentordningen til understøttelse af arbejdet for 

kvalitetssikring og patient forløb.  

  

Samarbejdsudvalget anbefaler endvidere, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 

repræsentation fra region, kommuner og praktiserende fysioterapeuter, der vil 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11991 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU/BUU/BR 
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kunne arbejde med faglig og forløbsmæssig kvalitetsudvikling indenfor forskellige 

indsatsområder på fysioterapiområdet.  

  

Det anbefales ligeledes, at der med henblik på at styrke en sammenhængende og 

effektiv opgaveløsning i forhold til personer med varigt nedsat funktionsevne i de 

enkelte kommuner etableres formelle dialogfora mellem kommunerne og de 

praktiserende fysioterapeuter.  

  

Kapacitet. 

Den fysioterapeutiske kapacitet anbefales at forblive uændret, og der anbefales 

således ikke en udvidelse af kapaciteten med nye ydernumre.  

  

Den geografiske kapacitetsfordeling i regionen er overordnet fornuftig, men der kan 

være forskelle, hvorfor der søges skabt en fleksibilitet, som muliggør en udjævning 

af disse f.eks. i forbindelse med ansøgninger om flytning af praksis, opsplitning af 

klinikker og etablering af satellitklinikker. Dog sådan, at den faglige kvalitet i 

tilbuddet bevares. 

  

Idet behovet for fysioterapi ikke er statisk, kan det dog være nødvendigt at 

revurdere kapaciteten. Det anbefales derfor, at Samarbejdsudvalget midt i 

planperioden drøfter kapaciteten og dens geografiske placering. Det anbefales 

endvidere, at Samarbejdsudvalget orienteres om væsentlige ændringer i den 

fysioterapeutiske kapacitet i kommunalt regi. Denne orientering sker hvis 

ændringerne i kapaciteten har en vedvarende konsekvens for hele eller dele af den 

i praksisplanens fastlagte kapacitet.  

  

Endelig anbefaler Samarbejdsudvalget, at der over tid sker en konvertering af den 

mobilfysioterapeutiske kapacitet, således at der arbejdes hen mod, at regionens 

mobile ydernumre tilknyttes klinikker. Det kræver bl.a., at det ikke er i modstrid med 

hensyn til geografisk fordeling af kapaciteten og funktionen med 

"hjemmebehandling".  

  

  

Høring.  

Praksisplan for Fysioterapi blev sendt i høring den 30. juni 2010 og med 

høringsfrist den 24. august 2010. Praksisplanen har ikke været sendt til høring i de 

nordjyske kommuner, da praksisplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Region 

Nordjylland og de nordjyske kommuner.  

Der er indkommet høringssvar fra seks parter, hvoraf to parter har haft 

bemærkninger til praksisplanen.Høringssvar med bemærkninger er modtaget fra 

Danske Fysioterapeuter og Brønderslev Kommune.  

  

  

KKR Nordjylland. 

KKR Nordjylland har på sit møde, den 28. maj 2010 drøftet hovedelementerne i 

udkastet til praksisplan og kunne anbefale planen til høring hos eksterne 

interessenter. Der efterfølgende foretaget enkelte justeringer og tilpasninger, som 

vurderes at være i overensstemmelse med målet om at sikre koordinering og 
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samordning af behandlingsmulighederne, samt sikre et planlægningsværktøj for 

samarbejde, udvikling og styring.  

  

  

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi. 

På møde i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi den 14. september 2010 blev 

praksisplanen, samt tilgåede høringssvar endeligt behandlet. Samarbejdsudvalgets 

kommunale og regionale politikere, samt repræsentanter for fysioterapeuterne 

anbefaler i forlængelse heraf, at praksisplanen godkendes i Regionsrådet, samt i 

samtlige nordjyske kommunalbestyrelser.  

  

  

Vederlagsfri fysioterapi i Frederikshavn kommune  

Børn og unge med diagnoser, som berettiger til vederlagsfri fysioterapi, trænes i 

Frederikshavn Kommune af de pri vatpraktiserende fysioterapeuter under den 

vederlagsfri ordning. I Praksisplan for Fysioterapi står der at Frederikshavn 

Kommune ikke er leverandør af vederlagsfri fysioterapi, men det er ikke helt 

korrekt. I Skagensområdet har de privatpraktiserende fysioterapeuter ikke haft 

mulighed for at varetage disse opgaver. Derfor er der ansat en fysioterapeut til 

varetagelse af denne opgave i Skagen. Denne opgave har været organisatorisk 

placeret  på Træningsområdet i Social- og Sundhedsforvaltningen.  

I september 2010 er det politisk vedtaget at flytte opgaven fra Træningsområdet i 

Social- og Sundhedsforvaltningen til Specialpædagogisk Rådgivning i Børne - og 

Kulturforvaltningen. Dette er sket for at styrke den koordinerede tværfaglige 

indsats. 

Samtidig er det besluttet, at iværksætte en analyse med henblik på at afklare, om 

Frederikshavn Kommune også skal etablere eget vederlagsfrit tilbud for børn og 

unge efter den vederlagsfrie ordning for den resterende del af kommunen.  

  

Planlægger Bibi Bording deltager under punktet. 

 

Økonomiske konsekvenser  

Praksisplanen forventes ikke, at medføre udgifter for kommunerne, idet planen ikke 

anbefaler udvidelse af den fysioterapeutiske kapacitet med nye ydernumre.  

  

Det forventes ikke, at en omkonvertering af den mobilfysioterapeutiske kapacitet vil 

medføre øgede udgifter.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler 

Byrådet at godkende Praksisplan for Fysioterapi.  

Direktøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkend e 

Praksisplan for Fysioterapi.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 
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Beslutning Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

Indstillingen er godkendt. 

Fraværende: Bruno Müller 

 

Bilag 

Anmodning til kommuner1.pdf  (dok.nr.138881/10) 

Høringsnotat _endelig_.pdf  (dok.nr.138883/10) 

Endelig Praksisplan.pdf (dok.nr.138882/10) 
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3. Vedtagelse af Sundhedsaftalen for 2011-2015 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsaftalen er en aftale mellem de 11 nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland. Det primære formål med aftalen er, at sikre sammenhæng og 

koordinering af indsatsen i de patient forløb, som går på tværs af de to myndigheder. 

Det vil sige en sammenhæng og koordinering af indsatsen mellem sygehusene, de 

alment praktiserende læger og kommunerne.  

  

Generel Sundhedsaftale 

  

Politisk Sundhedsaftale 

Politiske visioner, strategier 

og mål for aftaleperioden 

  Administrativ aftale 

Overordnede aftaler, 

organisering og 

implementering 

Sundhedsaftaler for de 

6 indsatsområder 

Bilagsmateriale 

 

    

Bilateral aftale mellem 

Region Nordjylland og 

Frederikshavn kommune 

 

  

Den politiske sundhedsaftale  har i sit udgangspunkt fokus på de store udfordringer som det 

nordjyske sundhedsvæsen står overfor. En udfordring som gælder både regionen og 

kommunerne – og ikke mindst den udfordring det er, at sikre et sammenhængende 

sundhedsvæsen, hvor borgerne oplever at modtage sundhedsydelser ubesværet på tværs af 

kommuner, de alment praktiserende læger og sygehusene. 

Omdrejningspunktet, for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, er Sundhedsaftalen 

for 2011-2015, som nu er klar til politisk behandling i Frederikshavn kommunes Byråd. En 

sundhedsaftale som er udarbejdet, ud fra de erfaringer som kommunerne, sygehusene og de 

praktiserende læger har gjort sig med den nuværende sundhedsaftale.  

Visionen for sundhedsaftalen er; at Nordjylland er et godt sted at være borger, fordi vores 

sundhedsvæsen er sammenhængende, og fordi vi samarbejder om bedre sundhedstilbud til 

borgerne.  

For at virkeliggøre visionen, har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner valgt at indgå 

en aftale om at arbejde for: 

At sikre en veltilrettelagt opgaveoverdragelse mellem sektorerne  

At sikre det gode sammenhængende patientforløb 

At sikre det nære sundhedsvæsen er veludviklet  

At mindske den sociale ulighed i sundhed 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9856 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. 

komp: SOU/SUU/BUU/BR 
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At opgaveløsning er af høj faglig kvalitet  

Den politiske sundhedsaftale beskriver således de mangeartede udfordringer som det 

nordjyske sundhedsvæsen står overfor, og ikke mindst beskriver hvordan vi på tværs af 

sektorerne kan møde disse udfordringer med fælles front (Se bilag for aftalens fulde indhold).  

  

Den administrative aftale indeholder de konkrete rammer for samarbejdet på tværs af 

kommuner, alment praktiserende læger og sygehuse. Aftalen er delt i to dele. Dels en del som 

beskriver overordnede aftaler, organisering og opfølgning på sundhedsaftalen, og dels en 

beskrivelse af de 6 obligatoriske indsatsområder samt tilhørende bi lag:  

Indsatsområde 1: Indlæggelse og udskrivningsforløb  

Indsatsområde 2: Træningsområdet  

Indsatsområde 3: Behandlingsredskaber og hjælpemidler  

Indsatsområde 4: Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet 

forebyggelse 

Indsatsområde 5: Indsatsen for mennesker med sindslidelser 

Indsatsområde 6: Opfølgning på utilsigtede hændelser  

 (Se bilag for aftalens fulde indhold).  

  

Den bilaterale aftale er et supplement til de politiske og den generelle administrative aftale, 

aftaler som opfylder de lovmæssige krav fra Sundhedsstyrelsen. Aftalen indgås mellem den 

enkelte kommune og Region Nordjylland. Den bilaterale aftale træder i kraft fra 1. januar 2011 

og gælder indtil en ny aftale træder i kraft.  Den bilaterale aftale er struktureret efter de 6 

obligatoriske indsatsområder. 

Det er imidlertid ikke på alle indsatsområder som Frederikshavn Kommune og Region 

Nordjylland har haft behov for at indgå lokale aftaler. Til gengæld har der været en række 

emner som ikke indgår under de 6 obligatoriske emner, og som de rfor står under ”øvrige 

emner”. Disse emner og aftalerne omkring dem er af afgørende karakter, eksempelvis; aftalen 

om at der skal arbejdes på at placere de palliative team i Frederikshavn kommune for at sikre 

den bedst mulige medicinske hjælp på Hospice Vendsyssel – eller aftalen om at arbejde på at 

etablere et sundhedshus i Sæby. 

Samlet set består den bilaterale aftale af aftaler inden for følgende emner:  

  

  

Bilaterale aftaler - obligatoriske aftaler:  Bilaterale aftaler – øvrige emner 

Indlæggelse og udskrivning Mobil bioanalytikerordning 

Forebyggelse- og Sundhedsfremme Palliative teams 

Mennesker med sindslidelser Telemedicin 
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  Netværk 

(se bilag for aftalens fulde indhold) 

  

Opfølgning i forhold til den samlede bilaterale aftale foregår primært gennem den Politiske 

Styregruppe. Over de næste 4 år vil det derfor være en central politisk opgave at holde fast ved 

og sikre de bedste forhold for at de ovenstående bilaterale aftaler kan realiseres.  

Afrunding: 

Ovenstående fremstilling har lagt hovedvægt på den politiske del af den generelle 

sundhedsaftale, samt den bilaterale aftale. Begrundelsen er, at aftalerne i de nævnte aftaler 

ikke er lovregulerede og dermed er det her, de store udfordringer ligger til samarbejde.   Og det 

er her, der løbende skal følges politisk op på aftalerne.  

Det er muligt at se alle udkast til Sundhedsaftalerne på følgende link:  

http://www.rn.dk/SundhedOgSygehuse/Sundhedsaftaler/  

Bibi Bording deltager under punktet. 

  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og ungeudvalget  anbefaler byrådet at godkende 

Sundhedsaftalen  

Direktøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler byrådet at godkende Sundhedsaftalen  

Direktøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler byrådet at godkende Sundhedsaftalen  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

Godkendt som indstillet. 

Fraværende: Bruno Müller 

 

Bilag 

Den overordnede administrative aftale2.pdf  (dok.nr.138192/10) 

Den generelle og den Politiske Sundhedsaftale.pdf  (dok.nr.138173/10) 

Bilateral sundhedsaftale Frederikshavn.pdf  (dok.nr.138176/10) 

Endelige udkast til sundhedsaftaler til politisk behandling - Alle Bilag.pdf (dok.nr.138171/10) 

Den Administrative Sundhedsaftale.pdf  (dok.nr.138175/10) 

Høringssvar vedrørende Sundhedsaftalen (dok.nr.142940/10) 

Høringssvar vedr. Sundhedsaftalen 2011 (dok.nr.142257/10) 
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4. Projekt Sundhedshus Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet sendte i slutningen af september en indkaldelse 

af ansøgninger om midler fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds - og 

akuthuse i udkantsområder.  

Frederikshavn Kommune er sammen med Region Nordjylland og 4 nordjyske 

kommuner ansøgningspart i ansøgninger om midler fra Indenrigs- og 

Sundhedsministeriets pulje til etablering af 5 sundhedshuse i udkantsområder. 

Projekterne er udviklet i samarbejde mellem de involverede læger, praksisudvalget, 

region og kommuner.  

Region Nordjylland, Thisted Kommune, Brønderslev Kommune, Frederikshavn 

Kommune og Jammerbugt Kommune søger sammenlagt om 240 mio. kr. til 

tilvejebringelse af bygningsmæssige faciliteter. Der søges endvidere om 5 mio. kr. 

til etablering af diagnostiske faciliteter, herunder udstyr til blodprøvetagning og 

laboratorium mv. For at kunne ansøge om finansiering gennem puljen forudsættes 

det at både regionen og kommunerne vil medfinansiere i et større eller mindre 

omfang.  

Det har ikke været muligt, inden for ansøgningsfristen, at få en politisk godkendelse 

af projektet, og i ansøgningen er der derfor taget forbehold herfor. Byrådet 

anmodes derfor om at behandle sagen politisk nu, således at projektets 

forudsætninger kendes, når Indenrigs- og Sundhedsministeriet forhåbentlig vender 

positivt tilbage. 

  

Beskrivelse af Sundhedshus Sæby projektet  

Region Nordjylland søger sammen med Frederikshavn Kommune om 28.5 mio. kr. 

til etablering af praksislokaler og Fællesarealer, 17 mio. kr. til kommunale 

funktioner samt 1 mio. kr. til indkøb af udstyr.  

Sundhedshuset skal placeres i Sæby  - det område i Frederikshavn Kommune hvor 

den nuværende praksisstruktur, antallet af ledige ydernumre, be folkningstilvæksten 

i området, høje patiental  og  flere snarlige pensioneringer blandt de alment 

praktiserende læger mv. understreger en stor sårbarhed. Nye tilfyttere til området 

kan ikke få en læge  i byen. 

Den valgte grund har adressen Sæbygårdvej 29 og er beliggende i forbindelse 

med  dagligvarebutikker, Træningscenter Sæby, Svømmehal, borgerservice, 

kulturhus, bibliotek, Sæbygårdskolen, børneinstitutioner og i forbindelse med stort 

boligområde og offentligt transportmiddel. 

Som udgangspunk er der lagt op til at det er Region Nordjylland som bliver 

bygherre og som vil eje de lokaler som stilles til rådighed for de praktiserende 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10681 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: BUU/SUU/ØU/BR 
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læger og for de kommunale aktiviteter.  

Sæbyområdets 9 almen praktiserende læger har givet tilsagn om at flytte deres 

praksis til det kommende Sundhedshus.  

I ansøgningen er beskrevet følgende funktioner som Frederikshavn 

Kommune overvejer at placere i Sundhedshus Sæby: 

Det kommunale Sundhedscenter, som tilbyder:  

         Sundhedsfremmesamtaler 

         Vejledning og kurser inden for KRAM faktorerne 

o    Kost  

o    Rygestop 

o    Alkohol 

o    Motion 

o    Blodtryksmåling 
  

          Borgere med kroniske sygdomme  tilbydes  

o    Hjælp til at leve med en kronisk sygdom 

o    Diætistvejledning 

o    Rehabilitering for borgere med KOL, Hjerte-kar-sygdom og/eller diabetes 

type 2 
  

Hjemmesygeplejesker tilknyttet lokalområdet 

Henvisning til hjemmesygepleje sker via den almen praktiserende læge, vagtlæge 

eller i forbindelse med udskrivning. Hjemmesygepleje består af; 

         Behandling af sår 

         Pleje af alvorligt syge og døende 

         Administration af medicin samt smertebehandling  

         Vejledning og rådgivning om sundhed og helbredsforhold  

         Vejledning og rådgivning ved kroniske sygdomme  
  

Øvrige kommunale sundhedsrettede opgaver 

         Mulighed for konsultation hos sundhedsplejerske som delvist alternativ til 

hjemmebesøg, eller i forbindelse med andre besøg i Sundhedshuset  

         Mulighed for træning hos fysioterapeuter/ergoterapeuter i Sundhedscentrets 

træningshal i Sundhedshus Sæby 

         Børnegruppe aktiviteter 

         Fælles arrangementer omkring kost og motion på tværs af sundhedshuset  

         Tættere samarbejde med primærsektoren i forhold til opgaveoverdragelse fra 

psykiatrien med ressourcer fra den kommunale Psykologiske Rådgivning  

  

Såfremt ansøgningen imødekommes af Indenrigs - og Sundhedsministeriet, og at 

Frederikshavn Kommunes byråd godkender projektet anslås sundhedshuset at 



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 07. december 2010 Side 17 af 29 

 

kunne være klar til indflytning ultimo 2012/primo 2013.  

  

Planlægger Bibi Bording deltager under punktet.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Grunden er kommunalt ejet, har et areal på ca. 9.000 m² og har en anslået 

grundværdi på 6.510.000 mio. kr. I projekt Sundhedshus Sæby indgår 

grundværdien som Frederikshavn Kommunes medfinansiering af projektet. 

 

Indstilling 

Direktørerne indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget 

overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Frederikshavn Kommune indgår 

i Projekt Sundhedshus i Sæby med følgende:  

         at grunden på Sæbygårdvej 29 i Sæby indgår som Frederikshavn 

Kommunes medfinansiering af projekt Sundhedshus Sæby.  

         at kommunen placerer aktiviteter i Sundhedshuset. Efter projektbevilling 

tages der konkret stilling til hvilke aktiviteter, der endeligt placeres i 

Sundhedshus Sæby.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. december 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

Indstillingen godkendt.  

Fraværende: Bruno Müller 

 

Bilag 

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til etablering 

a (dok.nr.123326/10) 

Samlet ansøging region n - lægehuse - ansøgning_rn_lægehuse.pdf  (dok.nr.140240/10) 

Ansøgning - udkast - Sundhedshus sæby.pdf  (dok.nr.140232/10) 

bilag til ansøgning om sundhedshus i Sæby - A3Liggende.pdf (dok.nr.140318/10) 

Sundhedshus Sæby - underskrevet.pdf (dok.nr.140435/10) 
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5. Samarbejde på sundhedsområdet i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med at Skagen Helse i skrivelse af 23. juni 2010 har ytret ønske om at 

komme i dialog med Sundhedsudvalget, er repræsentanter fra Skagen Helse 

inviteret til møde tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 15.00.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 5. oktober 2010  

Skagen Helse fremlagde i mødet de projekter, de i øjeblikket arbejder med.  

Samtidig lagde de op til et samarbejde med Frederikshavn kommune omkring 

sundhedsarbejdet i Skagen. 

Til næste møde udarbejder forvaltningen et forslag til kommissorium for en 

arbejdsgruppe, der kan afdække samarbejdsmuligheder.  

  

Afbud: Mogens Brag. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

Forvaltningen har nu udarbejdet udkast til kommissorium for arbejdsgruppe.  

  

Birgitte Kvist deltager under punktet. 

 

Indstilling - Sundhedsudvalget den 7. december 2010  

SUU drøfter og beslutter kommissorium for arbejdsgruppen.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

Kommissoriet godkendt. 

Helle Madsen og Jørgen Tousgaard eller Bruno Müller deltager.  

  

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Bilag 

Kommissorium Skagen Helse (dok.nr.145691/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16126 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SUU 
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6. Uddeling af Frivillighedsprisen 2010 

 

Sagsfremstilling 

Frivillighedsprisen gives som påskønnelse af en person, en forening, organisation 

eller institution, der har gjort en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i 

Frederikshavn Kommune.  

  

Frivillighedsprisen er på 10.000 kr. og uddeles én gang om året.  

  

  

Formålet med frivillighedsprisen er at: 

  

         fremme det frivillige sociale engagement  

         synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige i samfundet til 

inspiration for andre 

         markedsføre og anerkende det sociale engagement, som frivillige bidrager 

med 

         fremme erfaringsdelingen blandt de frivillige 

  

  

Frivillighedsprisen kan tildeles foreninger, organisationer eller enkeltpersoner, der 

er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, og som   

  

         har øget engagement og virkelyst for individer og/eller organisationer 

         har styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe mennesker  

         har skabt opmærksomhed omkring en ellers overset problematik  

         har fremmet opmærksomheden på kvaliteten/værdierne ved frivilligt socialt 

arbejde 

         har iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige  

         positivt har fremhævet og synliggjort foreningernes og organisationernes 

arbejdsgrundlag 

         har fremhævet kvaliteten/værdierne ved frivilligt socialt arbejde  

         har fremmet samarbejdet i den frivillige verden 

         har iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige inden for social - og 

sundhedsområdet  

  
Ansatte i Frederikshavn Kommune kan kun tildeles prisen for en frivillig indsats, der 

ligger udenfor ansættelsesforholdet.  

Ved fristens udløb 8. oktober 2010 var der indkommet 10 indstillinger (se bilag). 

Sundhedsudvalget nominerer på sit første møde efter fristens udløb 5 kandidater, 

og kan selv udpege en kandidat, der ikke nødvendigvis er indstillet af borgere eller 

andre.  

Prisvinder 2010 afsløres ved en officiel sammenkomst i januar 2011.     

Afdelingsleder for sundhedfremme- og forebyggelse Birgitte Kvist deltager under 

punktet. 

  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9858 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: hmuc 

 Besl. komp: SUU 
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Social- og sundhedsdirektøren indstiller 

 at Sundhedsudvalget udpeger 5 nominerede kandidater til prisen  

 at Sundhedsudvalget udvælger årets vinder  

 at Sundhedsudvalget fastsætter en dato i januar 2011 for uddelingen af 
frivillighedsprisen.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

Sundhedsudvalget har udpeget følgende 5 nominerede:  

- Arnt Hyttel 

- Kirsten Wibe 

- Lillis Gislund 

- Børns Voksenvenner 

- Aalbæk Juniorsejlklub.  

Sundhedsudvalget har udpeget vinder, der offentliggøres den 13. januar 2011 kl. 

16.00 i Det Musiske Hus. 

Fraværende: Bruno Müller. 

  

 

Bilag 

Liste over kandidater, ansøgere mm (dok.nr.115458/10) 

Indstilling (dok.nr.120507/10) 

Indstilling (dok.nr.120472/10) 

Indstilling (dok.nr.120470/10) 

Indstilling (dok.nr.120455/10) 

Pensionistforeningen Munkegården - indstilling (dok.nr.118786/10) 

Kirsten Wibe - indstilling (dok.nr.117760/10) 

Centerrådet Ingeborgvej - Indstilling (dok.nr.115670/10) 

Poul-Erik Andersen - Indstilling (dok.nr.114842/10) 

Arnt Hyttel - Indstilling (dok.nr.114841/10) 

De Frivillige fra Kræftensbekæmpelse - Indstilling (dok.nr.114839/10) 
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7. Uddeling af Sundhedsprisen 2010 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsprisen gives som en påskønnelse til personer, foreninger, organisationer 

eller institutioner, der er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, og som har 

gjort en særlig indsats for at fremme sundheden her indenfor et nærmere bestemt 

fokusområde.  

  

Sundhedsprisen er på 10.000 kr. og uddeles en gang om året.  

  

Formålet med sundhedsprisen 

Sundhedsprisen skal understøtte Frederikshavn Kommunes sundhedspolitik og 

visionen om at blive Nordjyllands sundeste kommune. Der skal derfor hvert år 

 udvælges et særligt fokusområde for uddeling af årets sundhedspris.  

  

Sunde vaner skal lægges så tidligt i livet som muligt. Ved at sætte fokus på børn og 

unges sundhed kan man forebygge, at manglende motion og overvægt lægger 

grundstenene til senere udvikling af livsstilssygdomme som diabetes og hjerte-

karsygdomme. 

  

Motion er Fokusområde 2010  

Frederikshavn Kommune ønsker at være Motions-kommune nr. 1, fordi inaktivitet 

er årsag til udvikling af livsstilssygdomme som eksempelvis  

  

         hjerte-karsygdomme 

         diabetes  

         dårlig koncentration hos børn og unge 

         overvægtsproblemer m.m.  

  

Indsatsen i forhold til motion kunne eksempelvis være:  

         aktivitetscenter, der iværksætter ”gå-grupper” for ældre 

         skoleklasser, der indfører ½ times bevægelse hver dag  

         gadefodbold for unge 

         aktiviteter der tiltrækker borgere i alle aldersgrupper  

  

Valg af prismodtager og overrækkelse af pris  

Ved fristens udløb den 8. oktober 2010 var der indkommet 4 begrundede 

indstillinger til Sundhedsprisen 2010 (se bilag).  

Sundhedsudvalget udpeger på sit første møde efter fristens udløb 2 nominerede 

kandidater til prisen. Udpegningen sker på baggrund af de indkomne indstillinger. 

Dog har Sundhedsudvalget mulighed for at udpege en prismodtager, der ikke er 

blevet indstillet af borgere eller andre.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9835 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: hmuc 

 Besl. komp: SUU 
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Ansatte i Frederikshavn Kommune kan kun tildeles prisen for en indsats, der ligger 

uden for ansættelsesforholdet.  

Vinderen af Sundhedsprisen afsløres ved en offi ciel sammenkomst på en af 

Sundhedsudvalget fastsat dato i januar måned 2011. Ved samme lejlighed 

offentliggøres fokusområdet for Sundhedspris 2010.  

  

Afdelingsleder for sundhedfremme- og forebyggelse Birgitte Kvist er tilstede under 

punktet  

  

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller 

 at Sundhedsudvalget udpeger 2 nominerede kandidater til prisen  

 at Sundhedsudvalget udvælger årets vinder  

 at Sundhedsudvalget fastsætter en dato i januar 2011 for uddeling af 

Sundhedsprisen  

 at Sundhedsudvalget udpeger SUNDHEDSTILTAG HOS UNGE som 
fokusområde for Sundhedsprisen 2011 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

Sundhedsudvalget har udpeget 3 nominerede: 

- Ove K. Madsen 

- De Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse (Jane Siim, 2 x Bodil, Birthe Bodil, Emmy 

Jacobsen og Arnt Hyttel. 

Sundhedsudvalget har udpeget vinder, der offentliggøres den 13. januar 2011 kl. 

16.00 i Det Musiske Hus. 

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Bilag 

Liste over kandidater, instillere mm (dok.nr.115426/10) 

Levbo Strandby - Indstilling (dok.nr.114770/10) 

Aktivitetscenter Strandby - Indstilling (dok.nr.114766/10) 

De Frivillige fra Kræftes Bekæmpelse - Indstilling (dok.nr.114756/10) 

Ove Madsen - tilføjelse til indstilling (dok.nr.114525/10) 

Ove Madsen - Indstilling (dok.nr.114522/10) 
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8. Støtte til frivilligt socialt arbejde §18, 1. uddeling 2011 

 

Sagsfremstilling 

Der er i alt indkommet ansøgninger fra 75 foreninger på i alt 2.516.335 kr.  

Det samlede beløb til udbetaling vedr. 1. runde 2011 er 1.012.000 kr. og  

det samlede beløb vedr. de 67 indstillede ansøgninger er 942.095 kr.  

27 ansøgninger indstilles til udvalgets behandling  

40 ansøgninger indstilles til udvalgets orientering 

9 ansøgninger indstilles til afslag og 

 1 ansøgning forelægges udvalget uden indstilling  

  

Ansøgninger over 10.000 til Sundhedsudvalgets behandling : 

De Syges Vel, drift, aktiviteter og Søndagscafe i 2011, 15.000 kr.  

Frederikshavn Pensionistforening, drift, udflugt, dans i 2011, 15.000 kr.  

Skagen Efterløn og Pensionistklub, drift, udflugt, aktiviteter i 2011, 15.000 kr.   

BenzoRådgivning, Frederikshavn, drift og rådgivning i 2011, 65.000 kr. 

Støtteforeningen Rådhuscentret, drift, udflugt og aktiviteter, 15.000 kr.  

LO’s Tværfaglige Pensionist og efterløn, drift, udflugt, arrangementer i 2011, 

15.000 kr. 

Børns Vilkår, Rådgivning for b/u, Familiesorggruppe i 2011, 20.000 kr.  

Høreforeningen lokalafd. drift, udflugt, arrangement i 2011, 15.000 kr. 

Røde Kors Sæby, Flygtningeafd. drift, udflugt, aktiviteter, lektiecafe i 2011, 

16.500 kr. 

Sundhed og Trivsel, Kræftramte, drift, udflugt, arrangementer i 2011, 15.000 kr.  

Bedre Psykiatri, lokalafd., projekt Hjælp til selvhjælp 1. halvår 2011, 13.500 kr. 

Sæby Pensionist og efterløn, drift, udflugt og arrangementer i 2011, 15.000 kr.  

Foreningen Lyspunkt, drift/husleje, udflugt, Søndagscafe i 2011, 15.000 kr.  

ÆldreSagen, Skagen, humanitært arbejde og Søndagscafe i 2011, 32.000 kr.  

Hørby Pensionistforening, drift, udflugt, aktiviteter i 2011, 11.800 kr. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8942 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: kabl 

 Besl. komp: SUU 
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Frelsens Hær, Skagen, besøgstjeneste, udflugt, aktiviteter i 2011, 20.000 kr.  

ÆldreSagen, Sæby, Søndagstræf/udflugt i Sæby og Dybvad, arrangementer for  

frivillige m.fl, kørsel, lokaleleje i 2011, 44.000 kr. 

Integrationscafeen Sæby, husleje, drift, udflugt, aktiviteter i 2011, 40.000 kr.  

Frivilligt Samråd Sæby, drift af samrådet i 2011, 20.000 kr. 

Toldboden, Sæby, husleje/drift, aktiviteter i 2011, 30.000 kr.  

Aalbæk/Hulsig Pensionistforening, drift, udflugt, arrangementer i 2011, 12.000 

kr. 

Røde Kors Frhavn, driftudgifter og besøgstjeneste i 2011, 11.750 kr.  

IF Mob Din Krop, drift/husleje, aktiviteter, foredrag i 2011, 39.000 kr.  

SIND-NETTET, Frhavn, drift, transport, tlf. frivillige, 61.000 kr. 

Skagen Pensionistforening, drift, udflugt, aktiviteter i 2011, 15.000 kr. 

ÆldreSagen Frhavn, husleje/drift, besøgsvenner, social cafe, telefon,  

Udflugt, aktiviteter i 2011, 52.000 kr.  

Ventilen Frhavn, opstart af forening stille og ensomme unge i 2011, 22.000 kr. 

  

Ansøgninger under 10.000 til Sundhedsudvalgets orientering : 

Kvissel Pensionistforening, drift/husleje, udflugt i 2011, 10.000 kr. 

Dansk Handicap Forbund, drift/husleje i 2011, 10.000 kr.  

Kristelig Handicapforening, sommerlejr for Christian 2011, 640 kr. 

Blæksprutten, udflugt, arrangementer i 2011, 10.000 kr. 

Centerrådet Ingeborgvej, udflugt, arrangementer i 2011, 10.000 kr. 

LAFS-Vendsyssel, campingvogn/drift, aktiviteter i 2011, 10.000 kr.  

Hyggeklubben Skagen, udflugt i 2011, 2.500 kr.  

D’in gebrug, Skagen, udflugt frivillige hjælpere i 2011, 5.000 kr.  

Støtte- og krisevagtfore., drift og aktiviteter i 2011, 10.000 kr. 

Senior Rap Rapperne, udflugt frivillige hjælpere, arrangementer i 2011, 10.000 kr.  

3F Pensionist og efterløn, udflugt i 2011, 5.000 kr. 

Præstbro Seniorklub, drift, udflugt i 2011, 6.000 kr. 
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Præstbro Gymnastik og Borgerforening, udflugt, torsdagsklub b/u, 9.800 kr. 

Lokalafd. Strubeløse og kanylebeh., udflugt i 2011, 5.000 kr.  

SPS Nordj. spiseforstyrrede, Humanitær arbejde i 2011, 5.000 kr.  

Lungepatienten DK, drift, møder/aktiviteter i 2011, 10.000 kr. 

Hyggeklubben Sæby. leje/aktiviteter, udflugt i 2011, 9.000 kr.  

Sydbyens Venner, fest for frivillige hjælpere i 2011, 5.000 kr. 

Gigtforeningen, Frhavn, drift, 2.000 kr. 

Hyggeholdet, Dybvad, udflugt i 2011, 5.000 kr. 

Skæve Seniorklub, drift, udflugt, aktiviteter i 2011, 7.200 kr.  

Gigtforeningen Skagen, husleje/drift, udflugt i 2011, 10.000 kr.  

Centerrådet Østervrå, udflugt, aktiviteter i 2011, 10.000 kr. 

Aktivitetsudvalget, Ravnshøj Centret, udflugt i 2011, 5.000 kr.  

City Bowl, udflugt i 2011, 5.000 kr.  

Dansk Handicap Forbund, drift og dilettant i 2011, 7.850 kr.  

Østervrå Pensionistforening, drift/lokaleleje, udflugt i 2011, 10.000 kr.  

Minibyen Sæby, drift og studietur i 2011, 10.000 kr.  

Krystalcafeen, Sæby, drift, udflugt for frivillige hjælp i 2011, 10.000 kr.  

Strandgårdens Venner, udflugt i 2011, 5.000 kr.  

Børns Voksenvenner i Frh, drift, temaaften, bogmærke i 2011, 9.755 kr.  

ADHD-Nord, familieweekend i 2011, 5.000 kr.  

Kulturhuset Værestedet, Lyngså, leje/drift, aktiviteter i 2011, 7.800 kr. 

Luftballonen, sommerlejr 2011, 5.000 kr. 

Sclerosefore. Frhavn, drift i 2011, 3.300 kr.  

Dansk Præmatur Forening, Informationsmaterialer i 2011, 5.000 kr.  

BOA, spiseforstyrrede, Rådgivning i 2011, 5.000 kr. 

Frederikshavn Multietniske fore ., Åben rådgivning i 2011, 3.700 kr.  

Osteoporose fore. Vendsyssel, drift, foredrag i 2011, 7.000 kr. 

Jerup Ældreklub, drift/aktivitete, udflugt, 10.000 kr. 
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Ansøgninger som indstilles til afslag:   

Frederikshavn Pensionistforening, julefest dec. 2010 

Kamillus Frhavn, kvartalsmøde nov. 2010 

Danmission genbrug, julefrokost for frivillige hjælpere, dec. 2010 

Red Barnets Genbrug, julehygge frivillige hjælpere, dec.2010.  

De fire ovennævnte arrangementer vedrører 2010 og kan derfor ikke komme 

i betrækning, da denne runde kun vedrører 2011 i henhold til annonceringen.  

Kvissel og omegns Borgerforening, tilskud til opbygning af samlingssted, dette  

projekt henhører ikke under formålet for § 18.  

FBU Region Nordjylland, gives afslag, da foreningen trods adskellige opfordringer  

ikke har afleveret regnskab vedr. stikprøve for 2009.  

PS Landsf. Spiseforstyrrede , projekt Støttegruppe, afslag målgruppe er ikke  

løn til gruppeleder for projektet.  

Frivilligt Samråd Sæby, Kursus, målgruppen er ikke socialt udsatte borgere.  

Røde Kors Frhavn, drift/husleje af genbugsbutik, det er ikke formålet med § 18 at  

yde tilskud til at drive genbrugsbutik, Samaritafd. vedr. ikke socialt udsatte borgere.  

  

Ansøgning som forelægges sundhedsudvalget uden indstilling: 

Frivilligrådet, Frivilliges Hus, drift af De frivilliges Hus i 2011. 240.000 kr  

  

Birgitte Kvist deltager under punktet. 

  

 

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. 

Desuden forelægges ansøgning fra Frivilligrådet, Frivilliges Hus på 240.000 kr. til 

drift af De frivilliges Hus i 2011 uden indstilling  
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Beslutning Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

Sundhedsudvalget godkendte de administrative indstillinger.  

De Frivilliges Hus tildeles 240.000 kr. 

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Bilag 

pgf. 18 ansøgninger over 10.000 kr. (dok.nr.139738/10) 

pgf. 18 ansøgninger under 10.000 kr. (dok.nr.139759/10) 

pgf. 18, afslag  (dok.nr.139486/10) 

Pgf. 18 ansøgning uden indstilling (dok.nr.139651/10) 
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9. Rapport fra TrygFondens Forebyggelsescenter, Statens 

Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet  

 

Sagsfremstilling 

Kortlægning af kommunale rehabiliteringstilbud til borgere med kronisk obstruktiv 

lungelidelse, hjertekar-sygdom og type 2 diabetes i kommunerne i Nordjylland.  

Denne rapport er en kortlægning af indhold og organisering af kommunale tilbud til 

borgere med kronisk obstruktiv lungelidelse, iskæmisk hjertekar -sygdom eller type 

2 diabetes i de 11 kommuner i Region Nordjylland. Kortlægningen er beskrivende 

og rummer ingen vurdering af kvaliteten af indsatserne. I Nordjylland kaldes disse 

tilbud for rehabilitering, når de er organiseret som et tværfagligt forløb over tid.  

Birgitte Kvist deltager.  

 

Indstilling 

Til orientering 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. december 2010 

Orienteringen taget til efterretning.  

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Bilag 

Rapport - Kortlægning Nordjylland FINAL.pdf  (dok.nr.141787/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/12204 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: antm 

 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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