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1. Vision om at være med til at gøre Frederikshavn til Europas 

sundeste kommune i år 2025 

 

Sagsfremstilling 

En arbejdsgruppe med blandt andet Olav Bering Madsen fra Knivholt Hovedgaard 

har henvendt sig og bedt om at komme til Sundhedsudvalgets møde, hvor de vil 

fortælle udvalget om deres ideer og tanker. 

  

De har forslag i forhold til: 

  

 Sundheds ambassadører 

 Sund Ferie 

 Naturen ind i turismen 
  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for sundhed og handicap indstiller, at 

orienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. november 2011 

Indputtene indgår i det videre arbejde med sundhedspolitikken.  

  

Afbud: Mogens Brag 

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10148 

 Forvaltning:  

 Sbh: indy 

 Besl. komp: SUU 
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2. Sundhedsudvalgets budgetrevision 300911 

 

Sagsfremstilling 

Fagcentercheferne har i samarbejde med Økonomicentret foretaget budgetrevision 

pr. 30/9-11 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.  

  

Sundhedsudvalgets budgetramme er pr. 30.09-11 på 209,7 mio. kr. og iht. 

budgetrevisionen forventes et forbrug på 212,6 mio. kr.  

  

Iht. Indenrigsministeriets bevillingsregler må der ikke afholdes udgifter uden 

bevillingsmæssig dækning. For at overholde bevillingsreglerne, har det været 

praksis i tidligere år, at der på Byrådets Decembermøde foretages teknisk tilretning 

af disse budgetområder, således at bevillingsreglerne overholdes.  

  

  

  

Budgetrevisionen er vedhæftet som bilag.  

  

  

  

Gæster: 

Børge Hansen 

  

  

 

Indstilling 

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

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. november 2011 

Budgetrevisionen blev drøftet. 

Der følges op udviklingen vedr. medfinansieringen til decembermødet. 

  

Det anbefales overfor byrådet,   

  

-      At bevilling på 2,2 mio kr. til betaling for kommunikationsinstitutter overføres fra 

Socialudvalget til Sundhedsudvalget, hvor udgiften afholdes,  

-      At der sker overførsel fra drift til anlæg, som anført i budgetrevisionen, 

-      At der afgives en teknisk tillægsbevilling på 2,9 mio kr. til sikring af 

bevillingsreglernes overholdelse.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10421 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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Afbud: Mogens Brag 

  

  

  

 

Bilag 

SUU - Budgetrevision pr. 30/9 2011 (dok.nr.114691/11) 
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3. Tilbud på oparbejdningsaftale til finansiel leasing af 

genbrugshjælpemidler i 2012 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 11/10653 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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4. Sundhedshus Sæby  

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

I november 2010 ansøgte Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune i fællesskab om 46. mio.kr. 

til etablering af et behandlerhus i Sæby via Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til etablering af 

lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder. I februar 2011 fik Region Nordjylland og 

Frederikshavn Kommune tilsagn om, at der er bevilliget 23,96 mio.kr.  fra puljen til et behandlerhus i 

Sæby. Altså ca. 52 % af det ansøgte beløb. 

I tiden fra tilsagnet og frem til starten af september 2011 har Region Nordjylland, de alment 

praktiserende læger og Frederikshavn Kommune arbejdet med en model, hvor Region Nordjylland 

skulle opføre og eje det kommende sundhedshus – og hvor de praktiserende læger og Frederikshavn 

Kommune skulle indgå som lejere. I denne proces har kardinalpunktet været hvilken kvadratmeter 

pris, der skulle betales i sundhedshuset. 

I starten af september står det imidlertid klart, via svarskrivelse fra Sundheds - og Indenrigsministeriet, 

at det i henhold til Sundhedsloven kun er muligt for Regionen at udleje overskudskapacitet til 

kommunale sundhedsaktiviteter. Regionerne kan altså ikke opføre nybygninger med henblik på 

udlejning til kommunale sundhedsaktiviteter. Regionen kan med andre ord opføre fælles arealerne og 

lokaler til praksis, men de ønskede kvadratmeter til kommunale aktiviteter kan de ikke opføre. Dermed 

er Region Nordjylland, de praktiserende læger og Frederikshavn Kommune nu enten nødt til at finde 

en ejerkonstellation, som kan gøre det muli gt at opføre både regionale og kommunale 

sundhedsfunktioner i den samme bygning, eller alternativt må Frederikshavn Kommune opgive sit 

engagement i sundhedshuset. Sidstnævnte vil betyde at projektet vil afvige væsentlig fra ansøgningen 

og dermed skal revurderes af Indenrigs - og Sundhedsministeriet.  

  

Mulige ejerkonstellationer 

Frederikshavn Kommune bliver medbygherre, hvor følgende kan være mulige konstellationer: i  

A)     indgår i et I/S med Region Nordjylland  

B)      bygger egen ejerlejlighed  

Fælles for begge konstellationer er, at Frederikshavn Kommune i egenskab af at være ejer frem for 

lejer er ansvarlig for at skaffe anlægsmidler til at finansiere opførslen af de kommunale lokaler.  

I ansøgningen er det anslået at Frederikshavn Kommune har behov for ca. 1000 m². Anlægsprisen pr. 

kvadratmeter er beregnet af Region Nordjyllands bygningskontor som anslår, at det vil koste 17.000 

kr. pr. m² at opføre et sundhedshus.  Således har der til den kommunale del været ansøgt om at få 17 

mio. kr. til finansiering af de kommunale lokaler (se notat fra Region Nordjylland). Da tilsagnet fra 

ministeriet imidlertid kun er 52 % af det ansøgte, har Frederikshavn Kommune 8,84 mio. kr. i 

puljemidler. Dermed står vi tilbage med et behov for restfinansiering af de n ødvendige kvadratmeter.  

  

De kommunale aktiviteter i Sundhedshuset  

Sundhedscentret og Træningscentret i Sæby har et stort ønske om at blive en del af det kommende 

sundhedshus. Der er et behov for at udvide kapaciteten i 2012 – hvilket ikke er muligt i de i forvejen 

snævre rammer, særligt for Træningscenteret. Der er desuden et stort ønske om at opnå den 

synergieffekt, der vil opstå mellem de forskellige sundhedsfaglige grupper i Sundhedshuset. Behovet 

for tættere samarbejde i den borgernære sundhedssektor bliver stadigt mere tydeligt, og i 

sundhedshuset vil der være optimale rammer til at understøtte et tættere samarbejde. Med den øgede 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/10681 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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kapacitet på rehabiliterings- og træningsområdet kombineret med det tværgående samarbejde vil det 

samtidigt blive lettere at forebygge eksempelvis unødvendige indlæggelser mv.  

Sundhedsfremme og Forebyggelse og Træningsafdelingen vurderer, at der er behov for minimum 

1200 m², hvis der skal være plads til kapacitetsudvidelse i 2012 og dermed en fremtidssikring af 

lokalerne (se bilag om ønsker ved placering af Træningscenter og Sundhedscenter i Sundhedshus 

Sæby). Samtidig viser beregninger, at de to afdelinger fremadrettet har driftsmidler til at finansiere 

1265 m².  

  

Træningscenteret betaler i dag i de nuværende lokaler i Sæby S vømmehal:  

  

 340.000 (+ 198.000 i leje af varmtvandsbassin).  

  

Der forefindes ikke en specifikation i forhold til drift/ husleje/kvadratmeter i kontrakten med 

svømmehallen – da lejen er sat ud fra en brugsret af træningssal, genoptræningsrum, 

undersøgelsesrum 22 timer pr uge, samt 1 kontor fuld tid.  

  

Sundhedscenter Sæby betaler i de nuværende lokaler:  

Husleje                          232.472 

Varme/El/rengøring        110.800 

  

Sundhedscenteret råder i dag over 437 m². Det vil sige 333 m² til fuld pris + 104 m² til halv pris 

(fællesarealer).  

  

Samlet giver det           683.272 til nuværende drifts- og huslejeudgifter. 

  

  

I det kommende sundhedshus vil det samme beløb (683.272) give mulighed for en udvidelse af 

kapaciteten til 1265 m² - ud fra en kvadratmeter pris (se bilag med nøgletal) på 540 kr. pr. 

kvadratmeter. De 540 kr. pr. kvadratmeter er fraregnet midler til en teknisk serviceleder, da der ikke er 

behov for en.  

  

Det er med andre ord muligt, inden for det nuværende drifts og huslejebudget, at opnå optimale lokaler 

til begge afdelinger, frem for de nuværende utilstrækkelige lokaler inden for de midler, der er til 

rådighed. De to afdelinger vil kunne opnå en større synergieffekt ved at ”bo sammen”, både fagligt 

men også i form af at have fælles lokaler, så som; personalerum, træningsrum, omklædning mv. 

Samtidig er der taget højde for den kapacitetsudvidelse som er nødvendig inden for, og som der 

blandt andet er afsat ressourcer til i 2012. 

  

Ved etablering af lokaler til Sundhedscentret og Træningscentret vil behovet for rest finansiering være:  

  

·         V. 1000 m²:         17 mio. kr. (minus 52% puljemidler 8,84 mio.kr.) =            8.16 mio. kr. 

·         V. 1200 m²:         20.4 mio.kr. (minus 52% puljemidler 8.84 mio.kr.) =          11.56 mio.kr. 

Region Nordjylland skønner, at halvdelen af restfinansieringen skal falde i 2013 og den resterende del 

i 2014.  

Region Nordjylland står for rest finansieringen af den del af sundhedshuset som de praktiserende 
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læger skal være i. 

  

Det er ikke muligt at anvende grundværdien af den grund som kommunen stiller til rådighed som del af 

finansieringen af de kommunale lokaler, idet grunden er en forudsætning i den kommunale 

medfinansiering. Hvis Sundhedsudvalget ønsker at Sundhedscenteret og Træningscentret fortsat skal 

være en del af Sundhedshus Sæby, skal der afsættes kommunale anlægsmidler svarende til 

ovenstående restfinansiering  

  

Såfremt det ikke vil være muligt at blive en del af det kommende Sundhedshus, vil det stadig være 

nødvendigt at finde nye egnede lokaler i 2012 i Sæby for Træningscentret. Det er ikke muligt at øge 

antallet af kvadratmeter i svømmehallen uden at lave en tilbygning – dette er tidligere undersøgt og 

vurderet at være en meget dyr løsning. Desuden er det uafklaret om det er muligt inden fo r lokalplanen 

at opføre en tilbygning i forbindelse med svømmehallen.  

  

Borgmester Lars Møller har modtaget en henvendelse fra PLO’s Praksisudvalg i Region Nordjylland 

som ønsker at vide om Frederikshavn Kommune er interesserede i at overtage den ejendom s om i 

øjeblikket huser de praktiserende læger i Dybvad. I sin egenskab af formand for økonomiudvalget 

besvarer Lars Møller denne henvendelse. Henvendelsen medsendes denne dagsorden til orientering.  

  

  
  

  
  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed & Handicap indstiller sagen til drøftelse i 

Sundhedsudvalget  

  

  
  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. oktober 2011  

Forvaltningen udarbejder notat om alternative muligheder, afledte konsekvenser samt økonomien i at 

investere i sundhedshus.  

Sagen genoptages herefter. 

Fraværende: Carsten Sørensen, Frode Thule Jensen 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 

Sundhedsudvalget har bedt om at der laves en beskrivelse, som vil gøre Sundhedsudvalget i stand til 

at vurdere om det på længere sigt kan betale sig at;  
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Scenarie 1: placere Sundhedscenter Sæby og Træningscenter Sæby i et kommende behandlerhus 

benævnt Sundhedshus Sæby, enten via en ejerlejlighedskonstruktion eller et I/S.  

  

Scenarie 2: at Sundhedscenter Sæby forbliver i de nuværende lokaler og Træningscenter Sæby 

enten placeres i lejede lokaler et andet sted i Sæby, eller at der bygges de fornødne kvadratmeter til 

lejemålet i Sæby Svømmebad.  

  

Scenarie 1.  

Ud fra en faglig optik er placeringen i Sundhedshus Sæby en optimal løsning. Der er en la ng række 

grunde til at denne løsning er optimal; det er muligt at udnytte lokalerne rationelt, i og med de to centre 

kan have fælles mødelokaler, personalefaciliteter, benytte de samme træningssale mv. I 

Frederikshavn har de to centre stor erfaring for, at et bofællesskab ikke kun giver rationel brug af 

lokalerne, men det at det også i stor grad er muligt at drage fordel af hinandens faglige kompetencer, 

samdrift hvad angår servicepersonale, fælles kompetenceudvikling mv. Sundhedscenteret og 

træningscenteret har sammenfald af borgere og oplever desuden at borgere, som kommer i 

træningsafdelingen, ofte også kan have gavn af Sundhedscenterets tilbud.  

KL nylancerede strategioplæg for det nære sundhedsvæsen rummer en række anbefalinger til, 

hvordan det nære samarbejde mellem de praktiserende læger og den kommunale kan udbygge og 

udvikle det stadigt større behov for tværgående samarbejde. En placering i det kommende 

Sundhedshus Sæby gør det ikke mindst muligt, at være på forkant med udviklingen af det nære 

sundhedsvæsen, idet det vil fremme samarbejdet med de praktiserende læger. Et fysisk samlet 

placering af Sundheds- og træningscenter sammen med lægepraksis vil gøre den forebyggende og 

rehabiliterende indsats mere tydelig for de praktiserende læger. Fremadret tet vil det  kunne have 

positiv effekt, ikke mindst på medfinansieringen, idet en større synlighed af de kommunale tilbud vil 

gøre, at lægerne i stigende grad vil henvise til den kommunale genoptræning og rehabilitering frem for 

de regionale – som er væsentlig dyrere end de kommunale. Lige nu kender vi prisen på KOL 

rehabilitering som viser at den regionale pris er ca. dobbelt så dyr i forhold til det kommunale tilbud. 

Desuden vil det, at få den generelle forebyggende indsats i samme hus som lægerne, gøre at denne 

indsats bliver mere synlig og lettere tilgængelig for de borgere, som er i risiko for at udvikle en kronisk 

sygdom. Denne udvikling vil vi gerne fremme. Sidst, men ikke mindst, vil borgerne opleve en 

sammenhæng i deres forløb, og at praktiserende læger vil få lettere ved at udfylde deres 

tovholderfunktion i forhold til den borgernære indsats. 

Ud fra en økonomisk optik er placeringen i Sundhedshus Sæby betinget af, at Frederikshavn 

Kommune er villig til at investere det restbeløb, som er nødvendigt for at kunne opføre den 

kommunale del af Sundhedshuset.  

Egenfinansieringen via anlægsbevilling fastsættes til 17.000 kr. pr. m² fratrukket den kommunale del af 

det givne tilskud. Det vil sige (17.000 kr. x 1.200 m²) = 20.400.000 kr. – 8.840.000 kr. = 11.560.000 kr.  

  

 De årlige driftsomkostninger ved placering i Sundhedshus Sæby  
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(Se bilag fra ØKC for bemærkninger og forudsætninger) 

Desuden bevirker en placering i Sundhedshus Sæby, at Sæby Svømmebad mister 340.000 i 

lejeindtægt fra træningscenteret i Sæby. Endvidere har Frederikshavn Kommune, som kriterium for at 

kunne ansøge om midler fra Akutpuljen, medfinansieret den grund, hvorpå det nye Sundhedshus 

Sæby skal placeres. Grunden har en anslået værdi på 6.510.000 kr. Grunden indgår i projektet uanset 

om Sundhedscenter Sæby og træningscenteret placeres i Sundhedshuset eller ej.  

Det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium har oprettet en lånepulje til restfinansiering af 

behandler/sundheds- og akuthuse. Puljen er på 100. mio. kr. og kan søges til de projekter, som har 

fået tildelt midler fra Akutpuljen til behandlerhuse/sundheds og -akuthuse. Såfremt Sundhedsudvalget 

beslutter at placere Sundhedscenteret og Træningscenter Sæby i Sundhedshus Sæby, vil 

Frederikshavn Kommune kunne ansøge om lån til restfinansiering gennem denne pulje – 

ansøgningsfristen er 1. december 2011. Økonomicenteret vurderer at at det er en god mulighed frem 

for at trække på kassebeholdningen.  

  

Scenarie 2: 

Som nævnt indledningsvist, består dette scenarie af to muligheder:  

a) at der findes nye lejede lokaler til træningscenteret, som har den nødvendige antal kvadratmeter 

(anslået 800 m²), som kan bygges om til træningscenterformål,    

b) at de nødvendige kvadratmeter bygges til de lejede kvadratmeter i Sæby Svømmebad (anslået 500 

m²). Begge muligheder vil løse de akutte problemer træningscenteret har i forhold til den nuværende 

kapacitet.  

Ud fra en faglig optik, vil de nye lokaler et andet sted i Sæby, være betinget af at der kan findes lokaler 

tæt på svømmehallen og Sundhedscenter Sæby. Hvis disse nye lokaler ikke ligger tæt på 

svømmehallen (varmtvandsbassinet), vil det betyde øget vejtid og kørselsomkostninger for personalet. 

Det vil ikke være muligt at drage fordel af de samdrifts fordele, som er beskrevet i scenarie 1, det vil 

sige; at faglig sparring /fælles uddannelse besværliggøres og den ønskede udvikling af det nære 

sundhedsvæsen i fællesskab med de praktiserende læger, ikke vil have samme optimale 

forudsætninger. Borgerne vil ikke opleve samme sammenhæng i indsatsen, og de 

sundhedsfremmende og rehabiliterende tilbud vil ikke opnå samme synlighed for de praktiserende 

læger. Sundhedscenter Sæby vil kunne forblive i de nuværende lokaler.  

Ud fra en økonomisk optik, er placeringen af træningscenteret, enten i alternative lejede lokaler, eller 

som tilbygning til svømmehallen betinget af, at det enten er muligt at finde egnede lokaler eller at det 

er muligt at tilbygge de nødvendige kvadratmeter til Sæby Svømmebad. Herunder ses beregninger for 

hvilke økonomiske konsekvenser scenarie 2 afstedkommer:  

 

Årlige driftsomkostninger for Sundhedscenter Sæby og træningscenteret i Sæby.  
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Se forudsætninger for ovenstående beregning i bilag fra ØKC. 

  

Ejendomscenteret Køb, Salg og Udleje oplyser, at de ikke har kommunale bygninger ledige hverken i 

nærheden af Sundhedscenter Sæby eller i Sæby by i den efterlyste størrelse.  

Ejendomscenteret oplyser desuden, at der forventelig er tomme bygninger i byen til salg ligesom, der 

er arealer nær Sundhedshuset, der er privatejet og nok kan erhverves. I begge tilfælde skal der 

sandsynligvis udarbejdes nyt plangrundlag med henblik på anvendelse til offentligt formål. Desuden 

skal der findes midler til at erhverve disse bygninger og/eller midler til at bebygge disse arealer.  

På baggrund af Ejendomscenteret er det ikke muligt at etablere tilbygning til Sæby Svømmebad, se 

bilag for nærmere detaljer. 

  

Konklusion 

Samlet betyder ovenstående, at Scenarie 1 og Scenarie 2 løser de akutte pladsproblemer, som 

træningscenteret nu og fremover har.  

Scenarie 2, at finde nye lokaler til træningscenteret, tilgodeser de akutte pladsmæssige behov. Det er 

dog tvivlsomt, jf. Ejendomscenterets analyse, at finde egnede lokaler i Sæby til leje , ligesom der ikke 

kan bygges til Sæby Svømmebad. Opførsel af en selvstændig bygning i nærheden af svømmehallen 

vil betyde behov for finansiering af køb af grund, samt opførsel af en selvstændig bygning.  

 Scenarie 1, at blive en del af det kommende Sundhedshus Sæby rummer en række klare fordele i 

forhold til samdrift mellem Sundhedscenter Sæby og Træningscenter Sæby, faglig sparring og fælles 

kompetenceopbygning, synlighed for og samarbejde med lægerne, større mulighed for tidlig opsporing 

og forebyggelse af kroniske sygdomme, sammenhæng i forløbene for borgerne osv. Alle elementer 

som KL beskriver som afgørende forudsætninger for udbyggelsen af det nære sundhedsvæsen.  

De ovenstående beregninger betyder, at det årligt bliver ca. 150.000 kr. dyrere at være en del af 

Sundhedshus Sæby i forhold til at finde andre lejemål til træningscenteret   i Sæby. Dette er gældende 

de første 10 år, hvorefter differencen de næste 20 år er ca. 250.000 kr. Efter 30 år vil placeringen i det 

nye Sundhedshus Sæby være billigst med ca. 430.000 kr. årligt. I disse beløb er ikke medregnet 

eventuelle besparelser/merudgifter som følge af hurtigere/bedre sundhedsløsninger som en følge af 

de to forskellige alternativer.  

Sundhedscenter Sæby og træningscenteret oplyser, at med de tilførte ressourcer og opsparing kan 

Sundhedscenter Sæby og Træningscenter Sæby inden for deres økonomi finansiere inventar og 

daglig drift i det kommende Sundhedshus Sæby. 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Handicap indstiller, at sagen drøftes i 

Sundhedsudvalget. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. november 2011 

Sagen er drøftet, og videresendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling af,  

       at vi indgår i Sundhedshus Sæby  

       at byrådet træffer principbeslutning om Frederikshavn Kommune vil indgå som ejer i 

Sundhedshus Sæby 

       at man indstiller en anlægsbevilling på 11,56 mio. kr. 

       at der ansøges om akutmidler  

       at Forvaltningen udarbejder supplerende opstilling til byrådsbehandlingen  
Afbud: Mogens Brag 

 

Bilag 

Ønsker vedr placering af træningscenter for sundhedscenter i sundhedshus sæby (dok.nr.80169/11) 

Notat vedr ejerkonstruktionsmuligheder september 2011.doc (dok.nr.100857/11) 

Ole Sørensen_Lægeforeningen_kommunalt køb af praksislokaler i Dybvad (dok.nr.102836/11) 

Nøgletal_beregnet husleje_ejendomscenteret.pdf  (dok.nr.104117/11) 

Økonomiske beregninger for scenarie 1 og scenarie 2 det nære sundhedsvæsen sæby (dok.nr.115194/11) 
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5. Uddeling af Frivillighedsprisen 2011 

 

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 å ret.  

  

  

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 inds ats, der 

ligger udenfor ansættelsesforholdet.  

Ved fristens udløb 17. oktober 2011 var der indkommet 9 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 2011 afsløres ved en officiel sammenkomst i november/december 2011 

.    

Afdelingsleder for Sundhedfremme- og forebyggelse Birgitte Kvist deltager under 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/9169 

 Forvaltning:  

 Sbh: antm 

 Besl. komp: Sundhedsudvalget 
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punktet. 

 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Handicap indstiller  

 at Sundhedsudvalget udpeger 5 nominerede kandidater til prisen  

 at Sundhedsudvalget udvælger årets vinder  

 at Sundhedsudvalget fastsætter en dato i november/december 2011 for 
uddelingen af frivillighedsprisen 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. november 2011 

Nominerede: Ventilen, Jørgen Jensen, Gunnar Jørgensen, Kirsten Kirstensen, og 

Kendskab giver venskab 

  

Arrangement holdes den 14. december kl. 16.00 evt. i Maskinhallen  

  

Afbud: Mogens Brag 

  

  

 

Bilag 

Liste over indstillere og kandidater 2011 (dok.nr.97472/11) 
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6. Uddeling af Sundhedsprisen 2011 

 

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. 

Sundhedstiltag for unge er Fokusområde i 2011. 

 

Specielt i ungdomsårene tillægger vi os gode eller dårlige vaner – derfor 

vil Sundhedsudvalget med næste års fokusområde gerne styrke den indsats, der 

bredt i vores kommune ydes for at fremme sundheden for unge i Frederikshavn 

Kommune 

Sundhedsudvalget opfordrer derfor til, at rigtig mange vil være med til at gøre 

endnu mere for sundheden for unge.  

  

 Valg af prismodtager og overrækkelse af pris  

Ved fristens udløb den 17. oktober 2011 var der indkommet 2 begrundede 

indstillinger til Sundhedsprisen 2011 (se bilag).  

Sundhedsudvalget udpeger på sit første møde efter fristens udløb de 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.  

 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 november/december måned 2011.  

 Afdelingsleder for Sundhedfremme- og Forebyggelse Birgitte Kvist er tilstede 

under punktet  

  

  

  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/9175 

 Forvaltning:  

 Sbh: antm 

 Besl. komp: Sundhedsudvalget 
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Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap indstiller at  Sundhedsudvalget 

udpeger de nominerede kandidater til prisen  

 at Sundhedsudvalget udvælger årets vinder  

 at Sundhedsudvalget fastsætter en dato i november/december 2011 for 
uddeling af Sundhedsprisen  

 at Sundhedsudvalget vedtager, at der ikke fremover er fastlagt et 

fokusområde til Sundhedsprisen, men at der femover kan indstilles bredt 
indenfor sundhedsfremmende tiltag for borgere i Frederikshavn Kommune.  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. november 2011 

Nominerede: Daghøjskolen, Ålbæk skole, Bestyrelsen for Mob din krop,  

  

  

Arrangement holdes den 14. december kl. 16.00 evt. i Maskinhallen  

  

Afbud: Mogens Brag 

  

  

 
Bilag 

Liste over Kandidater og Indstillere Slundhedsprisen 2011 (dok.nr.97564/11) 
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7. Henvendelse fra byrådsmedlem Jørgen Tousgaard om 

klager til Statsforvaltningen  

 

Sagsfremstilling 

Jørgen Tousgaard ønsker en drøftelse af, hvorfor man ikke sikrer, at 

Statsforvaltningen modtager alle faktuelle og rigtige dokumenter i sager, hvor 

borgere har indgivet klage over kommunen. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsmyndighed indstiller, at sagen 

drøftes. 

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. november 2011 

Udvalget noterer sig, at Forvaltningen har tilkendegivet, at alle faktuelle og rigtige 

dokumenter i sager naturligvis fremsendes til Statsforvaltningen ved klagesager.  

  

Afbud: Mogens Brag 

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7499 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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8. Samarbejdsprojekt til drøftelse 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 11/10343 

 Forvaltning:  

 Sbh: antm 

 Besl. komp: Socialudvalget 
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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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