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1. Sundhedsudvalgets budgetrevision 31.03.11 

 

Sagsfremstilling 

Fagcentercheferne har i samarbejde med Økonomicentret foretaget budgetrevision 

pr. 31/3-11 for Sundhedsudvalgets område, og gennemgået budget og hidtidigt 

forbrug, samt mængder/aktiviteter og andre budget forudsætninger. På dette 

grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser.  

  

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets 

omkostningssteder, men kun de omkostningssteder hvor der er udsigt til 

væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret.  

  

Over- og underskud fra 2010 er endnu ikke teknisk indregnet i Udvalgets 

nettobudget, men er dog indregnet i den opgjorte forventning til årets samlede 

resultat, sådan som dette præsenteres i budgetrevisionen side 2.  

I disse forventninger er det forudsat at overførsel af over- og underskud sker iht. til 

udvalgets beslutning/indstilling vedr. regnskab 2010. 

  

I forhold t il tid ligere år, er også ændringen i sanktionslovgivningen et element som har 

indgået i det administrative oplæg til budgetrevisionen – og indgår derfor også i 

vurderingen af resultatet 

  

  

Gæster: 

Børge Hansen 

  

 

Indstilling 

At budgetrevisionen med Udvalgets bemærkninger videresendes via 

Økonomiudvalget til Byrådets behandling.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. maj 2011 

Sundhedsudvalget anmoder forvaltningen om til næste møde at udarbejde forslag t il 

imødegåelse af det forventede underskud. 

Udvalget bemærker, at der forventes en positiv midtvejsregulering på medfinansiering på 3-

4 mio kr. 

  

Fraværende: Bruno Müller  

  

 

Bilag 

SUU - Budgetrevision pr. 31/3 2011 - PDF (dok.nr.47190/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4087 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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2. Særlige forudsætninger for budget 2012 - 2015  

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget godkendte d. 23.03.2011 forslag til  proces for arbejdet med budget 

2012 til  2015. Heraf fremgår:  

 ”På udvalgenes møder i  maj gøres status på budgettet i  forhold til  de hidtidige indregnede 

forudsætninger. Hvis der er behov herfor, udarbejdes der forslag til  hvilke initiativer der 

yderligere skal iværksættes på denne baggrund”  

De enkelte c enterchefer har i  samarbejde med Økonomicenteret udarbejdet oversigter 

over de budgetforudsætninger – gældende for 2011 til  2014 – som er vedtaget ved 

følgende: 

a.       Budgetvedtagelsen for 2010 

b.      Genåbningen af budgettet for 2010 

c.       Budgetvedtagelsen for 2011 

Herefter er disse drøftet indenfor de enkelte direktørområder, og der er gjort status i  

forhold til  de initiativer der er – eller fortsat skal iværksættes i  forhold til  disse 

forudsætninger. 

På udvalgsmødet præsenteres resultatet af disse drøftelser, og der lægges op til  en 

drøftelse med Sundhedsdvalget herom.  

Hvis der indenfor udvalgenes områder i  øvrigt, allerede nu er registreret særlige forhold, 

som kan få væsentlig betydning for den økonomiske og/eller aktivitetsmæssige udvikling i  

budgetperioden, vil  det også være hensigtsmæssigt at få sådanne registreret ved samme 

lejlighed. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social- og sundhedsområdet indstiller, at sagen drøftes.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. maj 2011  

Sundhedsudvalget drøftede sagen. 

  

Fraværende: Bruno Müller  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7711 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SUU 
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3. Orientering om midler til nyt frivilligcenter i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

Social- og Sundhedsforvaltningen var i efteråret 2009 rammesætter for en proces 

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 Frederikshavn 

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 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SUU 
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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 projektet 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 Sundhedsudvalget 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. Medfinansieringsordning en 

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. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 15. marts 2011  

Socialministeriets Tilskudskontor har givet afslag på projektgruppens ansøgning 

om optagelse i Grundfinansieringsordningen for Frivilligcentre. Projektet har fået 

afslag med den begrundelse, at der ikke i projektbeskrivelsen er beskrevet, 
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hvordan frivillige aktører i kommunen udover det eksisterende frivilligcenter skal 

inddrages i processen.  

  

Projektgruppen er orienteret om afslaget. 

  

Afslaget giver anledning til at drøfte, hvilken strategi Frederikshavn Kommune 

ønsker at følge fremover i forhold til samspillet med de frivillige foreninger i 

kommunen.  

  

Projektet omkring etablering af et nyt Frivilligcenter var et forsøg på at skabe 

rammerne om en ny fælles samarbejdskultur både mellem de frivillige foreninger i 

kommunen og mellem foreningerne og kommunen. En af visionerne var at udvikle 

en frivilligpolitik i samspil med de frivillige foreninger, når Frivilligcentret blev en 

realitet. Der er behov for både en konstruktiv samarbejdskultur og en frivilligpolitik, 

men rammerne for udviklingen af dette må i nuværende situation tænkes om.  

  

Alt tyder på, at den frivillige sektor får en stadig mere central rolle i løsningen af 

forskelligartede social - og velfærdspolitiske udfordringer. Eksempler på områder, 

hvor de frivillige foreninger varetager vigtige velfærdsopgaver:  

         Supplerende støtte til ældre i form af besøgsvenner, organisering af 

aktiviteter mv.  

         Patientforeningernes arbejde med oplysning, rådgivning, 

selvhjælpsgrupper mv.  

         Støtte og aktiviteter til udsatte børn og unge  

         Etablering af netværk og aktiviteter til fremme af integration af nydanskere 

         Idrætstilbud og andre tilbud til handicappede  

         Og meget mere 

Derfor er der behov for en drøftelse af, hvordan området håndteres fremadrettet.  

  

Ann Kühnel Liljenberg deltager i punktet  

  

  

  

  

 

Indstilling - Sundhedsudvalget den 15. marts 2011  

Direktøren indstiller sagen til Sundhedsudvalgets drøftelse.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. marts 2011  

Fagcentret for Sundhed og Handicap udarbejder forslag til fremtidig 

uddelingsmodel for de midler, der tildeles til frivilligområdet. 

  

Afbud: Mogens Brag 

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 10. maj 2011  

Center for Sundheds og Handicap foreslår, at de midler som tildeles frivilligområdet fortsat 

ti ldeles efter retningslinjerne i Servicelovens §18.  Dette betyder, at de midler som 
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tidligere er ti ldelt, forbliver en del af § 18 midlerne.  

Servicelovens §18 og tilhørende vejledning trækker rammerne op hvori tildelingen af 

midler skal gives indenfor. Det er et kommunalt anliggende at tage sti lling til  de indkomne 

ansøgninger, og udvælge de ansøgninger som man ønsker at støtte. Til  dette foreligger der 

retningslinjer for tildelingen i Frederikshavn Kommune, som er godkendt af 

Sundhedsudvalget (se bilag).  

  

 

Indstilling - Sundhedsudvalget den 10. maj 2011 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap indstiller; at forslaget drøftes. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. maj 2011  

Sundhedsudvalget besluttede: 

  

At § 18 fortsat anvendes til uddeling til friv illigsområdet.  

  

At midlerne i næste ansøgningsrunde vil blive fordelt med en større geografisk spredning af 

de 240.000 kr., De Friv illiges Hus i dag modtager.  

  

I lyser heraf opfordrer de frivilliges hus til at overveje deres fremtid ige lokale - og 

ansættelsesmæssige situation 

  

Fraværende: Bruno Müller  

  

 

Bilag 

retninglinjer for uddeling af §18 midler (dok.nr.46645/11) 
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4. Høring af national handingsplan - Den ældre medicinske 

patient 

 

Sagsfremstilling 

Det faglige oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient er 

udarbejdet på baggrund af et bredt ønske – såvel politisk som hos brugerne, 

sundhedsvæsenet, sundhedsfaglige og administrativt – om at sikre kvalitet og 

sammenhæng i de ældre medicinske patienters forløb. Målet for at belyse og 

komme med anbefalinger som kan; 

-          skabe sammenhæng i patientforløbet på tværs af kommuner, 

praktiserende læger og sygehuse 

-          reducere antallet af (gen)indlæggelser for de ældre medicinske patienter  

-          understøtte øget patientinddragelse 

-          samt afdække best practice og ved hjælp af vidensdeling og 

implementering at understøtte ensartet kvalitet på tværs af landet  

Den nationale handlingsplan er opdelt i 9 temaer, som hver især rummer en række 

anbefalinger. Anbefalingerne er ikke gengivet i sagsfremstillingen, men de 

væsentligste opmærksomhedspunkter og konsekvenser af centrale anbefalinger er 

beskrevet i vedlagte bilag. 

  

Den nationale handlingsplan indeholder en række nye opgaver, eller udvidelse af 

eksisterende opgaver - nogle steder har det karakter af opgaveglidning, andre 

steder opgaveoverdragelse. Alt i alt betyder det nye opgaver både for kommunerne 

og for de praktiserende læger. Positivt er, at initiativerne på både kort og længere 

sigt vil skabe bedre sammenhæng mellem sektorerne og forebygge 

uhensigtsmæssige indlæggelser af de medicinske patienter. De nye opgaver vil 

betyde et behov for et ”startgebyr” i form af øget behov for sundhedsfaglig 

personale og opkvalificering af de som allerede er ansat. Tankerne bag indsatserne 

ligger tæt op af de bærende forudsætninger i projektet ”længst muligt i eget liv” – nu 

også med den mulighed, at patienterne kan blive indlagt i eget hjem eller på et 

kommunalt akut plejetilbud – og derfor ikke belastes af langvarig transport og 

kortvarige indlæggelser. 

  

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at initiativerne betyder en øget volumen i 

kommunens aktiviteter, og at de forøgede opgaver til almen praksis vil lægge pres 

på lægerne i de områder hvor det er svært at opretholde det nødvendige antal 

læger.  

  

Sagen har været til høring i Ældrerådet - høringssvar er vedlagt. Den nationale 

handleplan høres også i Sundhedsudvalget. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3612 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap, Socialmyndighed samt Ældre anbefaler, 

at det vedlagte høringssvar drøftes. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. maj 2011  

At høringsudkastet tilrettes efter de faldne bemærkninger.  

  

Fraværende: Bruno Müller.  

 

Bilag 

Høringsparter DÆMP 060411.pdf  (dok.nr.40673/11) 

Høringsbrev DÆMP 060411.pdf  (dok.nr.40672/11) 

Bilag - Den ældre medicinske patient (dok.nr.44008/11) 

høringssvar fra ældrerådet pdf: Høring vedrørende Styrket indsats for den ældre medicinske patient - 

Punkt_10450_Høring vedrørende Styrket inds_27-04-2011 11-39-10.PDF (dok.nr.44267/11) 

udkast til høringssvar vedrørede Styrket indsats for den ældre medicinske patient (dok.nr.44069/11) 

HoeringsudkStyrkIndsatsAEMP060411.pdf  (dok.nr.40676/11) 

FK Høringssvar.pdf  (dok.nr.48939/11) 
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5. Høring vedr. udbud af journalsystem 

 

Sagsfremstilling 

Med henblik på at sikre en effektiv sagsbehandling, opgaveløsning, dokumentation, 

informat ionsudveksling og økonomistyring indenfor og på tværs af omsorgs -, handicap- og 

sundhedsområderne, anskaffes et fælles elekt ronisk journalsystem. Det fælles journalsystem 

til omsorgs-, handicap- og sundhedsområderne sendes i et samlet udbud. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for IT, digitalisering og velfærdsteknologi inds tiller, at 

orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. maj 2011  

Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

  

Fraværende: Bruno Müller  

  

 

Bilag 

Udbud af fælles journalsystem til omsorgs-, handicap- og sundhedsområdet (dok.nr.43828/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3878 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: sogu 

 Besl. komp: SOU 
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6. Udvidelse af Kommunalt - Lægeligt Kontaktudvalg 

 

Sagsfremstilling 

Forespørgsel fra ”Fysioterapi på Toppen” om repræsentation i Kommunalt - 

Lægeligt Kontaktudvalg  

Lægekontaktudvalget bakker op om forespørgslen for at fremme samarbejdet, og 

derved sikre, at indsatsen over for den enkelte borger optimeres.   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og handicap indstiller til godkendelse.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. maj 2011  

Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 

  

Fraværende: Bruno Müller  

Sundhedsudvalget godkender indstillingen.  

  

Fraværende: Bruno Müller  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1183 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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7. Tilskud til Værestedet Lyngså 

 

Sagsfremstilling 

Resume: 

I forlængelse af Socialudvalgets behandling d. 9. marts 2011 om tilskud fra § 

79 til husleje i Værestedet Lyngså, fremsendes sagen til drøftelse i 

Sundhedsudvalget med henblik på mulighed for tilskud indenfor 

Sundhedsudvalgets område. 

  

Åben - Tilskud fra § 79 til Lyngså Seniorklubben til husleje i Værestedet Lyngså i 

2011  

Af Servicelovens § 79 fremgår det, at Socialudvalget giver tilskud til generelle tilbud 

med aktiverende og forebyggende sigte. Målgruppen for Socialudvalgets støtte 

efter § 79 i Frederikshavn Kommune er lokale forankrede pensionistforeninger og 

Ældreklubber.  

Disse særligt udvalgte initiativer tages op til vurdering hver 2. andet år sidst ved 

budgetlægning for 2011 med henblik på at vurdere, om det fortsat er disse 

initiativer, udvalget ønsker at støtte. Alle fortsatte 

         Værestedet Lyngså  

         Munkegården i Strandby  

         Virkelyst, Skagen  

         Sæby Handicapgruppe  

         Pensionistsvømning i Skagen  

         SIM, Skagen  

         Senioridræt Skagen hal leje og kørsel                

         Bruger- og Pårørenderåd i kommunen samt Rådhuscentret  

         Jerup Ældreklub - huslejetilskud  

  

Socialudvalget bidrager med et tilskud på kr. 30.000 om året til hus leje for Lyngså 

Seniorklub, som deltager i Værestedets Lyngså ’ s finansiering.  

Da Lyngså Seniorklub blev nedlagt efter generalforsamlingen i januar måned 2010 

vil vi forespørge udvalget, om bevillingen som tidligere er udbetalt til Lyngså 

seniorklub, skal stoppes – eller skal udbetales til Værestedet Lyngså fra 2011. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap indstiller, at Socialudvalget tager 

stilling til fremtidigt tilskud til Værestedet Lyngså.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3033  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Beslutning Socialudvalget den 9. marts 2011 

Tilskuddet af § 79 midler til Lyngså Seniorklub stoppes pr. 1.4.2011.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 5. april 2011  

Sagen fremsendes fra Socialudvalget til drøftelse i Sundhedsudvalget, som 

tildeler støtte efter § 18.  

Værestedet Lyngså vil være berettiget til at søge midler via § 18 til aktiviteter, hvis 

de kan opfylde nedenstående betingelser:  

Støtten fra § 18-puljen kan gives til frivillige foreninger, organisationer, grupperinger 

eller enkeltpersoner, der er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, og som af 

egen drift og på eget initiativ gennemfører aktiviteter og yder en frivillig social 

indsats, der er til gavn for socialt udsatte borgere i Frederikshavn Kommune.  

Frist for 2. ansøgningsrunde i 2011 er 1. maj. 

Afdelingsleder for Sundhedsfremme- og forebyggelse, Birgitte Kvist deltager i 

punktet. 

  

 

Indstilling - Sundhedsudvalget den 5. april 2011  

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap indstiller, at Sundhedsudvalget 

drøfter sagen.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 5. april 2011 

Sundhedsudvalget ser frem til, at Værestedet i Lyngså indsender ansøgning til § 

18-puljen hurtigst muligt - og inden udvalgets møde den 10. maj, hvor udvalget vil 

behandle ansøgningen ekstraordinært. Sundhedsudvalget vil i den sammenhæng 

være villige til både at tage stilling til drifts- og aktivitetstilskud. 

  

Jørgen Tousgaard tager forbehold, idet der er givet en bevilling fra kommunen.  

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 10. maj 2011  

Der er ikke indkommet ansøgning fra Værestedet Lyngså.  

 

Indstilling - Sundhedsudvalget den 10. maj 2011  

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap fremsender sagen til orientering.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. maj 2011  

Taget til orientering. 

  

Fraværende: Bruno Müller  
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Bilag 

Kulturhuset Værestedet, Lyngså - vedtægtudkast dec 2010.pdf  (dok.nr.24040/11) 

Lyngså Seniorklub - Ophævelse af foreningen.pdf  (dok.nr.24043/11) 

Vedtægter for den selvejende institution Kulturhuset Værestedet Lyngså (dok.nr.34950/11) 
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8. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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9. Ansøgning til Frederikshavn Kommunes Sundhedsudvalg, 

aktivitetspuljen 

 

Sagsfremstilling 

Kan I i Aktivitetspuljen finde de nødvendige penge, så Frederikshavn Kommune 

fortsat kan deltage i Dansk Cyklistforbunds (DCF) kampagne Vi cykler til arbejde? 

Det drejer sig om knap 20.000 kr.  

Vores ambition er at blive Nordjyllands sundeste kommune. Vi har sat motion og 

bevægelse på dagsorden og vil være Motionskommune nr. 1. I den sammenhæng 

er DCF´s kampagne "en ren foræring". Dansk Cyklistforbund har tænkt tankerne og 

udviklet produktet. Vi høster nogle at de miljø- og sundhedsmæssige gevinster.  

Ansøgning vedlagt. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og handicap indstiller ansøgningen til 

drøftelse.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. maj 2011  

Sundhedsudvalget giver afslag på ansøgningen, på baggrund af sidste udvalgsmødes 

beslutning om at indefryse puljemidlerne.  

  

Fraværende: Bruno Müller  

  

 

Bilag 

Ansøgning til Sundhedsudvalgets aktivitetspulje (dok.nr.27103/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/264 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: FIRA 

 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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