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1. Henvendelse fra Byrådsmedlem Frode Thule Jensen om de 

bygningsmæssige og indretningsmæssige tiltag på ny 

midtbyskole 

 

Sagsfremstilling  

Frode Thule Jensen ønsker en orientering om de bygningsmæssige og 

indretningsmæssige tiltag der bliver på den nye skole, med det formål at fremme 

motion blandt eleverne. Frode Thule Jensen ser generelt med bekymring på den 

tendens, der er til at vores børn får for lidt motion, og ønsker derfor det også er på 

dagsordenen i forbindelse med bygningen af skolen. 

  

Skolechefen Arthur Cornelliussen og Peter Munk Ejendomscentret kommer til 

stede kl. 15.00, og fortæller lidt om motion på den nye skole, herunder inde og ude 

arealer. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller til drøftelse. 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 7. februar 2012  
Orienteringen taget til efterretning. 

  

Afbud: Jørgen Tousgaard 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8156 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: SUU 
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2. Sundhedsudvalgets evaluering af Sundhedsrådets v irke – 

nu og fremover 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med forestående udarbejdelse af Frederikshavn Kommunes nye 

Sundhedspolitik, så skal Sundhedsrådets virke evalueres. Det vil sige, at der 

evalueres på Sundhedsrådets rolle – nu og fremover, samt rådets betydning og 

resultater. Ifølge implementeringsstrategien for ’Frederikshavn Kommunes 

Sundhedspolitik – 2008-2012’, så skal Sundhedsrådet ”i forbindelse med 

revideringen af den vedtagende sundhedspolitik […] gennemgå en evaluering, der 

skal afdække dels behovet for deres virke og dels vurdere det arbejde, der er 

gennemført i perioden”.  

I henhold til førnævnt implementeringsstrategi, så består Sundhedsrådet af 15 

medlemmer, der er udpeget af en række offentlige og private interessenter for en 4-

årig periode, samt to politiske repræsentanter.  Sundhedsrådet har bl.a. til formål, 

at    

-       rådgive Byrådet i sundhedsmæssige anliggender og komme med 

udtagelser i forbindelse med sager der vedrører sundhedsforhold i 

Frederikshavn Kommune  

-       styrke samspillet mellem interessenter på sundhedsområdet og fungere 

som bindeled mellem borger og kommune  

-       medvirke til borgerinddragelse og tilrettelægge relevante sundhedspolitiske 

indsatser i samarbejde med relevante fagcentre 

Sundhedsrådet har til rådets seneste møde, d. 16. januar, ligeledes taget fat på at 

evaluere eget virke. Her fremkom der et ønske om, at Sundhedsrådet udnyttes 

mere optimalt, får flere konkrete opgaver og har et bedre samspil med 

Sundhedsudvalget. Heriblandt via en endnu tættere dialog med udvalget. 

Ligeledes, så fremkom der et forslag om, at alle fagcentre og fagudvalg burde 

anvende Sundhedsrådet som en ressource og Sundhedsrådets indstillinger kunne 

evt. sendes ud til øvrige fagudvalg til orientering. Der var ønske om, at rådet kunne 

høres i udvalgssager, som har et sundhedsrelateret indhold. Derfor var der et 

ønske om, at information om Sundhedsrådet og dets funktion blev spredt bedre ud i 

de politiske udvalg, så disse kunne rette henvendelse til rådet efter behov. Dette 

fordi Sundhedsrådet er, både ift. egen opfattelse og i henhold til rådets 

formålsparagraffer, en ressource og et tilbud til samtlige udvalg, som hører ind 

under Byrådet.  

Sundhedsrådets formand, Lisbeth Erlandsen, og Haukur Thorsteinsson, 

planlægger i Handicap og Psykiatri, kommer til stede kl. 15.30.  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller, at Sundhedsudvalget 

drøfter Sundhedsrådets fremtidige rolle og funktion, samt rådets arbejde hidtil. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1266 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SUU 
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Beslutning Sundhedsudvalget den 7. februar 2012  
Sagen drøftet. 

  

Afbud: Jørgen Tousgaard. 
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3. Temamøde om ny Sundhedspolitik 

 

Sagsfremstilling  

Sundhedsudvalget har på mødet d. 10/1 2012 udtrykt ønske om, at der på 

kommende udvalgsmøde skabes rum til et temamøde om den kommende 

sundhedspolitik og den proces som skal ligge bag. På mødet er planlagt en proces, 

hvor udvalgsmedlemmerne i processen blandt andet skal forholde sig til følgende 

spørgsmål: 

  

   

1.       Hvad er din forestilling om hvad kommende Sundhedspolitik skal 

indeholde? 

2.       Hvad er målet med Sundhedspolitikken, hvad skal den kunne? 

3.       Skal der være et hovedfokus, særlige temaer eller indsatsområder?  

4.       Tidsplan (se bilag) 

5.       Ønsker til borgermøder mv. 

Haukur Thorsteinsson og Bibi Bording deltager i mødet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller; at ovenstående emner 

debatteres på temamødet. 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 7. februar 2012  
Sagen drøftet – genoptages på næste møde. 

  

Afbud: Jørgen Tousgaard. 

  

 
Bilag  

Procesplan for ny Sundhedspolitik (dok.nr.10300/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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4. Revideret ansøgning til puljen for styrket genop træning og 

rehabilitering for personer med erhvervet hjerneska de 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune har i efteråret 31.08.2011 sendt en større ansøgning til 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for at få del i de 150 mio.kr. som er afsat 

til at styrke genoptræningen og rehabiliteringen af mennesker med erhvervet 

hjerneskade. 

  

Efter faglig vurdering i Sundhedsstyrelsen, vurderedes det at; ”Det faglige indhold 

ikke i tilstrækkelig grad er i overensstemmelse med formål og betingelser for 

støtte”. Sundhedsstyrelsen understøtter denne vurdering med en række 

bemærkninger til ansøgningen. De nordjyske kommuner har fået næsten identiske 

tilbagemeldinger, med besked om at der er afsat et beløb til hver kommune som 

kan udløses ved indsendelse af en revideret ansøgning. Ministeriet har afsat 

1.629.000 kr. som Frederikshavn Kommune har mulighed for at søge. 

  

Frederikshavn Kommune har udarbejdet, i tæt samarbejde med Hjørring 

Kommune, et revideret projektforslag, udformet på baggrund af de bemærkninger 

som Sundhedsstyrelsen har formuleret til den oprindelige ansøgning. Desuden har 

de nordjyske kommuner i fællesskab udarbejdet et oplæg til fælles 

kompetenceopbygning (se bilag). Frist for at indsende en revideret 

projektbeskrivelse er fredag d. 3. februar 2012. 

  

Bibi Bording deltager under punktet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Handicap og Psykiatri indstiller: Til orientering 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 7. februar 2012  
Taget til orientering. 

  

Afbud: Jørgen Tousgaard.  

  

 
Bilag  

Revideret projektansøgning (dok.nr.9424/12) 

Funktionsbeskrivelse for Rehabiliteringskoordinator i senhjerneskade-teamet (dok.nr.10406/12) 

Funktionsbeskrivelse for hjerneskadekoordinator i senhjerneskade-teamet (dok.nr.10410/12) 

Endelig version_Det nordjyske uddannelsesprogram målrettet personer på området for borgere med 

erhvervet hjerneskade (dok.nr.10442/12) 

Svar fra ministeriet _ Frederikshavn Kommune [DOK717619] - Svar fra ministeriet _ Frederikshavn 

Kommune [DOK717619].pdf (dok.nr.10777/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/8499 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SOU/SU 
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5. Ansøgning til Aktivitetspuljen - Når transport b liver til 

motion og bedre folkesundhed 

 

Sagsfremstilling  

Der ansøges om 10.000 kr af Sundhedsudvalgets Aktivitetspuljen til, i samarbejde 

med en række danske, svenske og norske kommuner, at ansøge EU´s 

regionalfond om medfinansiering af et projekt, der kan øge andelen af borgere der 

bruger cyklen som dagligt motionsredskab.  

  

Frederikshavn Kommunes aktuelle udgifter, og det billede der tegner sig af 

fremtiden, fordrer, at vi sikrer at vi ”får mest muligt valuta” for skatteborgernes 

penge og at ”vi plukker de lavest hængende frugter først”. Principperne burde altid 

være de bærende, men kommunens særlige økonomiske udfordringer stiller 

skærpede krav til idérigdom og kreativitet - både til medarbejdere i de enkelte 

fagcentre og til samarbejdet imellem centrene. ”Andres penge” er meget velkomne 

og kan blive nødvendige. 

  

I det perspektiv tegner der sig en oplagt mulighed for at nyttiggøre de investeringer, 

der foretages i veje og stier, så de også ses som genveje til motion. Infrastruktur, 

der gøre det muligt at transportere sig fra A til B, skal også ses som investeringer, 

der gør det muligt, at udføre den nødvendige daglige motion og dermed også ses 

som sygdomsforebyggelse. Behovet for at transportere sig fra hjem til arbejdsplads 

og skole kan kombineres med den nødvendige daglige fysiske aktivitet. 

 ½ times daglig moderat fysisk aktivitet er tilstrækkeligt til at holde de mest 

udbredte livsstilssygdomme fra døren. Mange af Frederikshavn Kommunens 

borgere kan få den anbefalede daglige dosis motion ved at cykle eller gå imellem 

hjem og arbejdsplads eller skole.   

  

Frederikshavn Kommune har frem til udgangen af 2011- i 3 år - medvirket i 

projektet Nordiske cykelbyer. Her er grundlaget for fremme af cykeltrafik formuleret, 

og nu er der behov for konkrete projekter, der kan følge op på et overordnet mål. 

Forebyggelsesfonden og ikke mindst Cyklistforbundet har iværksat projekter, der 

viser, at hvis det gribes rigtigt an, kan det sagtens lade sig gøre at flytte transport 

fra bil til cykel. Holdninger skal bearbejdes og cyklisterne skal forkæles. Når 

borgerne cykler, forbedrer de egen sundhed og forebygger sygdom, men yder 

samtidig et lavpraktisk og kontant bidrag til et bedre miljø. 

  

Frederikshavn Kommune samarbejder med Cyklistforbundet om udbredelse af 

ordningen Cykelvenlig arbejdsplads. Kerne i ordningen er med enkle midler, at øge 

antallet af medarbejdere, der cykler til arbejdspladsen. Virksomhedernes gevinst er 

mindre sygefravær, øget arbejdsglæde og produktivitet, samt bedre plads på 

parkeringspladsen. Kommunens virksomheder er interesserede i ordningen, men 

det er Center for Teknik & Miljøs vurdering, at mere målrettet og vedvarende 

information samt tilbud om f.eks. opsætning af cykelserviceudstyr vil få endnu flere 

virksomheder til at medvirke.  

Flere cykelvenlige arbejdspladser, mere fysisk aktive borgere, øget folkesundhed 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/653 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: SUU 
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og et bedre miljø.  

  

EU´s regionalfonde yder, efter ansøgning, bl.a. økonomisk tilskud til interregionale 

projekter, der forfølger det skitserede mål. Tilskuddet kan f.eks. bruges til 

opsøgende arbejde, information, kampagner og indkøb af cykelserviceudstyr. 

Kommunernes medfinansiering til projekterne kan ske både som kontante bidrag 

og som medgået tid. Imødekommer EU´s regionalfond ansøgningen, behøver det 

således ikke udløse en ny udgift, men det fordrer, at der afsættes 

personalemæssige ressourcer. Ansøgningsproceduren er kringlet og formkravene 

er mange, men et projekt som skitseret ligger klart indenfor det regionalfondene 

yder økonomisk støtte. For i højere grad at sikre at ansøgningen imødekommes, er 

der indhentet tilbud på hjælp til den del af fasen. Der foreligger tilbud på 120.000 

svenske kr. Medvirker de samme kommuner som i Nordiske cykelbyer bliver det en 

udgift på ca. 10.000 dkr pr. kommune. 7 af de 11 kommuner har allerede indgået 

aftale om at medvirke ved den nye ansøgning. Partnerkredsen søges pt. udvidet, 

lykkes det bliver udgiften pr. kommune mindre.  

Som anført i indledningen skal ejerskabet til projektet udbredes til flere centre, 

f.eks. de der har ansvaret for sundhedsforebyggelse, veje og skoler. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller til drøftelse. 

 
Supplerende sagsfremstilling  
  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 7. februar 2012  
Udsættes til næste møde.  

  

Afbud: Jørgen Tousgaard 
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6. Kommunal medfinansiering - orientering til 

Sundhedsudvalget 

 

Sagsfremstilling  

Status på medfinansiering. 

  

Bilag incl. landstal uddeles på mødet. 

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

orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 7. februar 2012  
Taget til orientering 

  

Afbud: Jørgen Tousgaard 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/288 

 Forvaltning: økc 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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7. 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 

   
 

 
 


