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1. Orientering vedr. Tværgående Ungeteam 

 

Sagsfremstilling 

Som efterfølger til KL´s fælles kommunale projekt UTA (Ungdomsuddannelse til 

Alle) og UngeTeamet i Arbejdsmarkedsforvaltningen er Tværgående Ungeteam 

opstartet pr. 1. januar 2011. Teamet skal medvirke til at nå 95 %-målsætningen:  

 95 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse 
i 2015 

Opfyldelsen af målsætningen skal ske gennem en helhedsorinteret indsats på 

tværs af Børne- og Kulturforvaltningen, Arbejdsmarkedsforvaltningen, Social - og 

Sundhedsforvaltningen samt Ungdommens Uddannelsesvejledning.  

Målgruppen for Tværgående ungeteam er unge mellem 15 og 24 år med mere end 

et problem i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Teamet skal sikre, 

at de unge tilbydes en individuel, ubureaukratisk og løsningsorienteret 

sagsbehandling.  

Som en del af arbejdet deltager Tværgående Ungeteam i to projekter under KL:  

Implementering af ungepakken samt KL´s Ungepartnerskab. I begge projekter er 

der fokus på unge mellem 15 og 24 år. 

  

Hvor er teamet pt. 

Teamet består på nuværende tidspunkt af koordineringsgruppen samt leder af UU 

Vendsyssel. I løbet af februar skal teamet udvides, så det består af medlemmer fra:  

 Børne- og Kulturforvaltningen  

 Arbejdsmarkedscentret  

 Familieafdelingen  

 Sundhed- og Handicapafdelingen  

 Socialforvaltningen  
 Leder af UU Vendsyssel 

Herefter skal teamet sætte rammerne for det fremtidige arbejde og indsats. 

Efterfølgende orienteres alle relevante parter om teamet. Teamet skulle gerne blive 

et naturligt referencepunkt, for alle medarbejdere, der arbejder med unge som 

målgruppe.  

Teammedlemmerne har til opgave at udpege ad hoc medlemmer på de enkelte 

sager, hvor på det er nødvendigt.  

Primo maj påbegyndes arbejdet behandlingen af konkrete sager i det Tværgående 

Ungeteam. 

  

Britta Andersen Tværgående Ungeteam er inviteret til at deltage i punktet kl. 15.  

 

Indstilling 

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

orienteringen til efterretning.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/656 

 Forvaltning: BKF/AMC 

 Sbh: mskp 

 Besl. 

komp: LBR/SOU/BUU/AMU/SUU 
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Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 2. februar 2011  

Det Tværgående Ungeteam gav en kort redegørelse, og orienteringen blev taget til 

efterretning.  

  

Fraværende: Cai Møller, Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lotte Keller 

Christensen og René Johansen.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. februar 2011  

Udvalget tager orienteringen til efterretning.  

Udvalget ønsker handleplan til opfølgning.  

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2011 

Til orientering.  

Udvalget forudsætter konkrete handleplaner og initiativer.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011  

Som opfølgning på udvalgsmødet i februar vil Tværgående Ungeteam orientere om 

status og det fremadrettede arbejde i Tværgående Ungeteam. 

  

Ultimo april deltog chefer fra relevante fagcentre i et forandringsseminar sammen 

med Koordinationsgruppen for Tværgående Ungeteam. Inspirationen herfra 

inddrages i den fremadrettede proces - herunder udarbejdelse af handleplan til 

opfølgning.  

  

Primo maj påbegyndtes arbejdet med behandlingen af konkrete sager i det 

Tværgående Ungeteam.  

  

I mødet orienteres ligeledes om status på deltagelsen i KL´s Ungepartnerskab og 

Implementering af Ungepakken.  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 9. juni 2011  

Direktør med ansvar for skole og ungdom, Center for Familie, Direktør med ansvar 

for Center for Sundhed og Handicap samt Center for Social og 

Sundhedsmyndighed og Direktør med ans var for Center for Arbejdsmarked 

indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 30. maj 2011  

Til orientering.  

 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 1. juni 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

Nulpunktsanalysen vil efterfølgende blive udsendt til medlemmerne.  

  

Fraværende: Jytte Møller Pedersen, Lingathasan Ramalingam Sornalingam, Jacob 

Randrup og Søren Larsen (i stedet deltog Anne Marie Frederiksen).   
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Beslutning Sundhedsudvalget den 7. juni 2011  

Sundhedsudvalget anbefaler nedsættelse af en politisk styregruppe med bred 

politisk repræsentation.  

Afbud: Helle Madsen.  
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2. Handlemuligheder budget 2011 og 2012 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af budgetrevisionen pr. 31/03-11, 

blev det besluttet at der skulle udarbejdes en økonomisk oversigt over de 

forskellige indsatsområder indenfor Udvalgets budgetramme, således at der kunne 

dannes et overblik over potentielle handlemuligheder, med henblik på at reducere 

det, i budgetrevisionen, estimerede merforbrug.  

Oversigten er vedhæftet som bilag, og vil blive gennemgået på mødet.  

  

Gæster 

Børge Hansen 

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. juni 2011  

Sundhedsudvalget beslutter,  

- at pulje på 1,2 mio kr. til sundhedschefens virke omplaceres til 

medfinansiering 

- at 200.000 kr. i aktivitetspuljen omplaceres til medfinansiering  

- at der skrues ned for den borgerrettede del i sundhedscentrene med 

300.000 kr. – diskuteres på et ekstraordinært møde den 22.6., hvor der 

vil foreligge udspil fra Center for Sundhed og handicap.  

Afbud: Helle Madsen.  

 

Bilag 

Sundhedsudvalget - økonomisk oversigt.pdf  (dok.nr.55567/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2861 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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3. Ansøgning om Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18, 2. 

uddeling 2011 

 

Sagsfremstilling 

Der er i alt indkommet ansøgninger fra 45 foreninger på i alt 865.289 kr.  

Det samlede beløb til udbetaling vedrørende 2. runde 2011 er 469.708 kr. forudsat 

at der overføres ikke brugte midler i 2010 til 2011.  

Det samlede beløb vedr. de 31 indstillede ansøgninger er 386.355 kr.  

12 ansøgninger indstilles til udvalgets behandling  

19 ansøgninger indstilles til udvalgets orientering 

12 ansøgninger indstilles til afslag  

 2 ansøgninger forelægges udvalget uden indstilling  

  

Ansøgninger over 10.000 til Sundhedsudvalgets behandling : 

Bedre Psykiatri, samtale og netværksgrupper i 2011,  11.000 kr. 

Centerrådet Rådhuscentret, fest, udflugt og aktiviteter i 2011, 15.000 kr.  

Dansk Blindesamfund, Vendsyssel, udflugt og arrangementer i 2011, 12.285 kr.  

Dansk Handicapforbund, Skagen, jubilæum og udflugt i 2011, 10.000 kr.  

Dansk Røde Kors, Frederikshavn , udflugt friv illige og ju leaften/pakker  i 2011,  53.000 

kr. 

Dansk Røde Kors, Skagen, udflugt og arrangement i 2011, 10.000 kr.  

Diabetesforeningen, Frederikshavn, udflugt, drift og arrangement i 2011, 15.000 kr.  

Frelsens Hær, Frederikshavn, ju lehjælp i 2011, 44.200 kr.  

Hjernesagen Frederikshavn, pårørendegruppe, aktiviteter, udflugt, drift og kursus i 2011  

80.000 kr. 

Klub Aktiv, Strandby, udflugt, aktivitet og arrangement i 2011 15.000 kr.  

SIND, Frederikshavn, udflugt og fest i 2011, 10.000 kr.  

SINDNETTET, Frederikshavn , supervision i 2011 12.000 kr.  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/487 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: kabl 

 Besl. komp: SUU 
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Ansøgninger under 10.000 til Sundhedsudvalgets orientering : 

Dansk Handicapforbund, Frederikshavn, udflugt i 2011,  5.000 kr. 

Dansk Røde Kors, Sæby, besøgstjenesten arrangement i 2011, 5.000 kr.  

Frederikshavn Modeljernbane Klub,  drift i 2011, 5.000 kr. 

Gigtforeningen Frederikshavn, udflugt i 2011, 5.000 kr.  

Gærum Ældreklub, udflugt og arrangement i 2011, 5.800 kr.  

Højskoleudvalget, Sydbyens Venner, udflugt og hjælpere i 2011, 9.170 kr.  

Jerup Ældreklub, arrangement i 2011, 2.000 kr. 

Kvissel Venner, drift og aktiviteter i 2011, 8.000 kr.  

Lungeforeningen Boserup Minde, udflugt i 2011, 5.000 kr.  

Natteravnene i Sæby, Nordisk Natteravn Dag i 2011, 5.000 kr.  

Præstbro Seniorklub, Aktiviteter i 2011, 5.000 kr.  

PTU Vendsyssel, deltagergebyr til konference i 2011, 3.900 kr.  

Scleroseforeningen Frederikshavn  og Læsø, Udflugt i 2011, 5.000 kr.  

Støtte- og Krisevagt forening Frederikshavn Krisecenter, selvhjælpsgruppe og 

temaaften i 2011, 7.000 kr.  

Støtteforeningen Socialpsykiatrien Frederikshavn Kommune , akt ivitet og drift i 2011, 

2.500 kr. 

ULF Nordjylland, drift og arrangement i 2011, 6.000 kr.  

Ældre hjælper ældre, Strandby, drift og akt iviteter i 2011, 7.000 kr.  

Ældresagen, Frederikshavn-Læsø, mot ionsvenner i 2011, 2.500 kr.  

Østervraa Pensionistforening, akt iviteter i 2011, 5.000 kr.  

  

  

  

Ansøgninger som indstilles til afslag:  

BOA, Der er udelukkende søgt om drifts mid ler  

Centerrådet Østervrå Ældrecenter, Der er bevilget ved ansøgning i 1. runde 2011  
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De syges Vel, Der er bevilget ved ansøgning i 1. runde 2011 

D’in Genbrug i Skagen, målgruppen er ikke socialt udsatte borgere. 

Frelsens Hær, Skagen, Der er bevilget ved ansøgning i 1. runde 2011  

”Haven” Søparken Frederikshavn, t ilskud til etableringsomkostninger henhører ikke 

under formålet for §18 

Hjerteforeningen i Sæby, tilskud til anlæg, dette projekt henhører ikke under formålet fo r 

§ 18. 

Integrationscaféen i Sæby, t ilskud til inventar, dette projekt henhører ikke under formålet 

for § 18. 

Sct. Georgs Gildet, Sæby, Tilskud til h jertestarter, dette projekt henhører ikke under 

formålet for § 18. 

Senior Rap Rapperne, Der er bevilget ved ansøgning i 1. runde 2011  

Sundhed og Trivsel, Der er bevilget til drift ved ansøgning i 1. runde 2011, og uddannelse 

henhører ikke under formålet for § 18. 

Sæby Pensionist- og Efterlønsklub, Der er bevilget til drift ved ansøgning i 1. runde 2011, 

og aflysning af arrangementer vedrører 2010.  

  

  

Ansøgning som forelægges sundhedsudvalget uden indstilling : 

Civitan, Aktiviteter i 2011, 18.000 kr.  

Frivilligrådet, Frivilliges Hus , driftsudgifter i 2011, 10.000 kr.  

  

Birgitte Kvist deltager under punktet 

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller 

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

- 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 10.000 kr. til 

drift i 2011 og ansøgning fra Civitan på 18.000 kr. til aktiviteter i 2011 uden 

indstilling 
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Beslutning Sundhedsudvalget den 7. juni 2011  

Over 10.000 kr.:  

Bruno Müller inhabil i forbindelse med behandling af ansøgning fra 

Hjernesagen. 

Alle ansøgninger over 10.000 kr. på nær Hjernesagen godkendes.  

Hjernesagen godkendes – fraværende Bruno Müller.  

Ansøgninger under 10.000 kr. taget til o rientering. 

  

Indstillet til afslag: godkendes. 

  

Civitan: g ives afslag. 

  

De Friv illiges Hus: gives afslag. 

Afbud: Helle Madsen.  

  

 

Bilag 

Pgf.18 ans. under 10.000 kr. .pdf (dok.nr.55532/11) 

PGF. 18 ans.over 10.000 kr. .pdf  (dok.nr.55530/11) 

Pgf. 18 ans. afslag .pdf  (dok.nr.55535/11) 

Pgf. 18 ans. uden indstilling .pdf  (dok.nr.55526/11) 
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4. Vedtægtsændringer for Ældreidrættens Samvirke 

 

Sagsfremstilling 

Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) får hvert år bevilget et beløb af 

Sundhedsudvalgets pulje til fordeling mellem ældre/senior idrætsforeninger i 

Frederikshavn Kommune.  

Vedtægterne for Ældreidrættens Samvirke skal i den forbindelse være godkendt af 

Sundhedsudvalget.  Da ÆIS har revideret deres vedtægter, skal disse derfor 

godkendes af Sundhedsudvalget. 

Formål og målgruppe 

Støtten fra de midler Sundhedsudvalget  bevilliger  ÆIS til fordeling retter sig mod 

foreninger, der igangsætter aktiviteter, der giver ældre over 60 år mulighed for at 

deltage i idræt og sociale elementer samt til idébestemt og sundhedsfremmende 

foreningsarbejde. Yderligere er det målsætningen, at aktiviteterne skal styrke 

medlemmernes fællesskab, evner og lyst til at tage ansvar for eget liv samt 

stimulere til en aktiv og engageret deltagelse i samfundslivet.  

Der søges om et medlemstilskud for medlemmer over 60 år samt 

førtidspensionister. Medlemstilskuddet fordeles til foreni ngerne på baggrund af 

antallet af aktive medlemmer over 60 år + førtidspensionister, som er bosiddende i 

Frederikshavn Kommune 

Godkendte foreninger 

Grundtilskud og medlemstilskud kan søges af alle godkendte tilskudsberettigede 

ældreidrætsforeninger i Frederikshavn Kommune. Medlemstilskud kan desuden 

søges til godkendte idrætsforeninger i forhold til medlemmer over 60 år.  

For at blive godkendt som forening skal følgende kriterier være opfyldt:  

 Foreningen skal have egne vedtægter og regnskab. Der skal være en 
formand og en kasserer tilknyttet foreningen.  

 Foreningen skal have minimum 15 medlemmer (der kan søges om 
medlemstilskud uanset foreningens størrelse)  

 Foreningen må ikke være en kommerciel forening, dvs. en forening hvis 
formål det er at skabe overskud til ejeren eller ejerkredsen  

 Foreningen skal have klart defineret målgruppe og formål. Blandt 
målgruppen skal være Frederikshavn Kommunes 
ældrebefolkning/pensionister, dvs. + 60-årige samt førtidspensionister.  

  

Der kan søges om godkendelse som tilskudsberettiget forening i Frederikshavn 

Kommune ved at sende ansøgning hvorpå følgende indgår:  

 Redegørelse over foreningens målgruppe og aktiviteter  

 Erklæring om at foreningen har egne vedtægter, eget regnskab samt en 

formand og en kasserer 
  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/5374 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 07. juni 2011 Side 13 af 23 

 

Der kan søges om grundtilskud og medlemstilskud en gang årligt d. 1. marts. Ved 

ansøgning om tilskud oplyses medlemstallet for medlemmer over 60 år samt 

førtidspensionister pr. 31.12. det foregående år.  

Ændringer af vedtægter for Ældreidrættens Samvirke  

På sidste generalforsamling d 24/3-2011 er der vedtaget ændringer af Vedtægterne 

for Ældreidrættens Samvirke (ÆIS).  

Under § 3 Medlemskab er det præciseret at: 

3.  Medlemmerne af idrætsforeninger skal være fyldt 60 år eller være 

førtidspensionist 

4. Medlemmerne skal være bosiddende i Frederikshavn Kommune 

5. Klubber, der søger om tilskud, må ikke modtage tilskud fra 

Folkeoplysningsforbundet.  

Under § 6 ÆIS´s bestyrelse, er der tilføjet : 

Bestyrelsen konstituerer sig med henholdsvis formand, 

næstformand, kasserer og sekretær 

 Vedlagte bilag . Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) fra 25/3-2010 og 

Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) fra 24/3-2011 

 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og handicap indstiller at Sundhedsudvalget 

godkender de foreslåede ændringer i Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke 

(ÆIS)  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. juni 2011  

Vedtægtændringer godkendt.  

Afbud: Helle Madsen.  

 

Bilag 

Vedtægter ÆIS 240311.pdf  (dok.nr.57687/11) 

Vedtægter ÆIS 250310.pdf  (dok.nr.57686/11) 
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5. Ansøgning om tilskud til projekt "Slank for altid" 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med stigende forekomst af overvægt blandt nordjyder er der lavet et 

projekt, hvortil der søges om økonomisk støtte. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og handicap indstiller, at ansøgningen drøftes.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. juni 2011  

Afslag gives, da Sundhedsudvalget ikke har midler til finansiering af ansøgningen.  

Afbud: Helle Madsen.  

 

Bilag 

Ansøgning projekt "Slank for altid" (dok.nr.57689/11) 

Slankeplanen - Fuck det (er) fedt (dok.nr.57688/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/5375 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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6. Implementering af Sundhedsaftalerne 

 

Sagsfremstilling 

Implementering af Sundhedsaftalerne  

Som en vigtig opfølgning på sundhedsaftalerne, har administrationen lavet en 

udførlig implementeringsplan, som skal sikre at de enkelte aftaler implementeres, 

som det er aftalt. Implementeringsplanen er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen. 

Implementeringsplanen er opbygget således, at det er muligt at se de enkelte 

aftaler og de underaftaler som er en del af aftalerne. I planen er det angivet;  

·         hvornår aftalen træder i kraft,  

·         hvad aftalen består af,  

·         hvilke fagcentre der er involveret,  

·         hvad der skal gøres lokalt, for at aftalen kan implementeres  

·         hvem der har ansvaret lokalt, og hvem der er tovholder  

·         angivelse af om implementeringen kører efter planen  

(angivet med farvekoder: Rød: implementeringsproblemer, Gul: skal 

analyseres/testes, og Grøn: kører efter planen).  

Implementeringsplanen viser at langt de fleste aftaler er/eller er på vej til at blive 

implementeret planmæssigt. Der er enkelte ”gule” felter, som primært handler om 

tekniske værktøjer som skal testes i brug. Der er ingen røde felter.  

Implementeringsplanen tilrettes løbende efter behov, og administrativt arbejdes der 

med en status hvert halve år.  

Implementeringsplanen er udleveret til Den Politiske Styregruppe for 

Sundhedsaftalerne ved det halvårlige møde 30. maj 2011.  

Bibi Bording deltager i punktet  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Handicap, Center for Ældre, Center for 

Social- og Sundhedsmyndighed  indstiller at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 

orienteres. 

Direktøren med ansvar for Center for Familie indstil ler, at Børne- og Ungdomsudvalget 

orienteres. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. juni 2011  

Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Afbud: Helle Madsen.  

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9856 

 Forvaltning:  

 Sbh: bibp 

 Besl. komp:  
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Implementeringsplan_sundhedsaftalerne 24 maj (dok.nr.53985/11) 
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7. Status på Sundhedspolitikken 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedspolitikken er vedtaget i 2007, gældende for perioden 2008-2012.  Vi 

skriver nu 2011, og tiden er kommet til at lave en status på hvordan, det er gået med 

visionerne, målsætningerne og fokusområderne.  Status for Sundhedspolitikken er 

nu udarbejdet og fremlægges for Sundhedsudvalget (se bilag). Til statusnotatet 

hører en oversigt over de nuværende indsatser og projekter, som er forankret i de 

kommunale Fag- og Fællescentre. 

Status for Sundhedspolitikken består af tre dele: 

1.       Opgørelse over resultater og effekter af indsatser – med udgangspunkt i 

Sundhedsprofilerne 2010, samt nuværende og fremadrettede tiltag på disse 

udvalgte områder. 

2.       Opgørelse over nuværende og fremadrettede generelle kommunale tiltag 

(se bilag)  

3.       Visioner og målsætninger – er de realiserede? 

  

Status på Sundhedspolitikken er fremsendt til Sundhedsudvalget og vil 

efterfølgende, med Sundhedsudvalgets kommentarer, ønsker mv. indgå i det 

materiale, som skal danne basis for den kommende udgav af Sundhedspolitikken, 

som skal udarbejdes i foråret 2012 og vedtages i udgangen af 2012.  

Bibi Bording deltager i punktet 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Handicap indstiller, at Status for 

Sundhedspolitikken drøftes. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. juni 2011  

Sundhedsudvalget drøftede Sundhedspolitikken .  

Afbud: Helle Madsen.  

 

Bilag 

Status på Sundhedspolitikken  (dok.nr.56122/11) 

Nuværende og fremadrettede sundhedstiltag - status (dok.nr.56079/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning:  

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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8. Sundhedshus Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget svar fra Indenrigs - og Sundhedsministeriet 

om at projekt Sundhedshus Sæby imødekommes med 23,96 mio. kr. ud af det 

ansøgte beløb på 46 mio.kr.  

  

Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland er enige om, at Region Nordjy lland 

skal være bevillingsmodtager og hermed også hovedansvarlig for etableringen og 

den kommende drift af Sundhedshus Sæby. Region Nordjylland er 

bevillingsmodtager for 4 projekter i regionen. Frederikshavn Kommune er ikke 

forpligtet til at tage del i restfinansieringen af projektet.  

  

Region Nordjylland arbejder i øjeblikket på at finde ud af, hvordan den kommende 

proces kan sættes i gang, det vil sige, at der arbejdes på at finde ud af, hvordan 

ejerskabet af bygningen skal være, hvordan restfinansieringen kan ske, en tidsplan 

for projektet mv.  

  

Nedenstående beskrivelse indeholder en række overvejelser som kræver politisk 

stillingtagen således at etableringsprocessen kan igangsættes.  

  

Organisering af etableringen 

Region Nordjylland arbejder i øjeblikket på at danne en overordnet organisering i 

forhold til de 4 sundhedshus-projekter i regionen. En overordnet organisering har til 

formål, at danne ét forum som skal kunne træffe beslutninger som gælder alle 4 

projekter, og desuden opnå en overordnet ensartethed i projekterne. Hvert enkelt 

projekt får en lokal styregruppe, som forholder sig til den lokale etablering (se 

skema fra regionen)  

  

     Der vil være mulighed for politisk repræsentation både i forhold til den 

regionale styregruppe og i forhold til den lokale styregruppe for 

Sundhedshus Sæby. Hvor ønsker Frederikshavn Kommune politisk 

repræsentation? Og hvem skal repræsentere? 

  

  

Placering af Sundhedshus Sæby 

  

Den tidligere politiske beslutning, af 22. december 2010, angående kommunal 

finansiering er, enten at skyde en grund med anslået værdi på 6.510.000 mio. kr., 

eller en bygning af tilsvarende værdi, ind i projektet jf. krav om kommunal 

medfinansiering.  

  

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser, at det vil være muligt at konvertere 

projektet fra nybyggeri til renovering af en eksisterende bygning, dog med det 

forbehold, at hvis økonomi/tidsplan/indhold i projektet ændrer sig væse ntligt, skal 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10681 

 Forvaltning: Center for Sundhed og 

Handicap 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU/ØU/BR 
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projektet på ny godkendes af ministeriet. Da et renoveringsprojekt frem for 

nybygning vil være en væsentlig ændring, vil projektet skulle godkendes på ny. I 

forhold til fastholdelse af de ældste af områdets praktiserende læger, er tid en 

afgørende faktor – det bør derfor nøje overvejes om ny godkendelse vil have en 

negativ konsekvens for fastholdelsen. 

  

Den samlede kreds af læger, som skal indgå i projekt Sundhedshus Sæby, ønsker 

udelukkende at tilslutte sig det beskrevne projekt – det vil sige et nybygget 

sundhedshus. Formand i praksisudvalget i Region Nordjylland, oplyser at 

baggrunden for dette er, at lægerne ønsker, at de sundhedshuse, som opføres, 

skal have så ens forudsætninger som muligt. Lægerne ønsker ikke et sundhedshus 

som kan have begrænsninger i forhold til indretning, tilbygning, installationer mv.  

  

Af hensyn til tidsplan og lægernes tilbagemelding anbefaler Direktøren for Sundhed 

og Handicap, overfor Økonomiudvalget, at den optimale placering for Sundhedshus 

Sæby bliver, som nybygning, på grunden Sæbygaardvej 29. Der er til 

Økonomiudvalgets videre behandling udarbejdet et notat til evt. alternativ placering 

på Sæby Rådhus (se bilag). 

  

Fremtidige kommunale funktioner i huset  

  

Der er ikke truffet beslutninger om hvilke kommunale sundhedsfunktioner, der skal 

indgå i projektet. I ansøgningen er der opremset de muligheder, som kan være 

relevante at placere i det kommende sundhedshus. Vi afventer i øjeblikket 

oplysninger fra Regionen om den forventelige kommende husleje, hvorefter der 

skal laves en analyse af hvilke sundhedsfunktioner det er muligt for Frederikshavn 

Kommune at flytte til sundhedshuset. Herefter vil det være nødvendigt med en 

politisk stillingtagen til dette. 

  

Planlægger Bibi Bording deltager under punktet.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap indstiller, at  

1.     Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvor der ønskes politisk 

repræsentation i forhold til den overordnede regionale styregruppe og den 

lokale styregruppe, herunder hvem der skal repræsentere Frederikshavn 

Kommune 

2.     Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og byrpdet anbefaler, at 

grunden, Sæbygårdvej 29 vælges, som Frederikshavn Kommunes 

medfinansiering af projekt Sundhedshus Sæby  

3.     administrationen udarbejder udkast til hvilke sundhedsfunktioner, der kan 

placeres i Sundhedshus Sæby  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. marts 2011  

1.     Anders Broholm deltager i den Regionale styregruppe, Jørgen Tousgaard 

bliver repræsenteret i den lokale styregruppe, hvis den oprettes  

2.     Indstilles godkendt 
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3.     Godkendt  

  

Afbud: Mogens Brag 

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 7. juni 2011  

Der har d. 16/5 – 2011 været afholdt møde i den administrative styregruppe for 

behandlerhuse i Region Nordjylland.  

Sundhedsudvalget orienteres fra mødet, hvor følgende punkter blev drøftet:  

         Samarbejdsmodeller mellem interessenter i  behandlerhusene 

         Drøftelse af husleje og principper herfor 

         Tidsplaner for byggerierne 

         Kommunikation  

         Politisk følgegruppe 

Regionen fastholdt, at der kun arbejdes med 1 politisk styregruppe for de samlede 

behandlerhusprojekter, som angivet i  projektorganiseringen. Anders Broholm blev på 

sidste møde udpeget ti l  denne følgegruppe.  

Det er op til  den enkelte kommune, at vurdere, om der lokalt arbejdes med en politisk 

følgegruppe for de lokale projekter. Det kunne i givet fald være Sundhedsudvalget, der 

udpeges til  følgegruppe. 

  

  

  

 

Indstilling - Sundhedsudvalget den 7. juni 2011 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og handicap indstiller at Sundhedsudvalget:  

         Orienteres  

         Tager still ing til  eventuel lokal politisk følgegruppe 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. juni 2011  

Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Sundhedsudvalget nedsættes som lokal fø lgegruppe. 

  

Afbud: Helle Madsen. 

  

 

Bilag 

Notat vedørende Sundhedshus Sæby_bibp_ marts 2011 (dok.nr.25686/11) 
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Projektorganisering - behandlerhuse(442115).PDF (dok.nr.27062/11) 
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9. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 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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