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1. Sundhedsudvalgets Regnskab 2011 

 

Sagsfremstilling  

Ved udgangen af 2011 er det korrigerede budget for Sundhedsudvalgets 

bevillingsområde, ekskl. den tekniske tillægsbevilling, på 211,2 og det faktiske 

forbrug er opgjort til 214,8 mio. kr. 

  

Faktisk regnskab overstiger det korrigerede budget med 3,6 mio. kr.  

Nettoresultatet, opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, udviser et 

merforbrug på kr. 3,6 mio., hvilket svarer til en afvigelse på ca. 1,7 %. 

  

Ved budgetrevisionen pr. 30-09.11 forventedes et samlet nettoforbrug i 2011 på 
214,1 mio. kr. Regnskabsresultatet, iht. til reglerne for økonomisk decentralisering 
er beregnet til 214,8 mio. kr. Forbruget overstiger dermed det korrigerede budget 
med 3,6 mio. kr., og i forhold til 30.09.11 er der tale om øgede udgifter på 0,7 mio. 
kr. 
  
Udvalgets oprindelige budget udgjorde 211,7 mio. kr., i løbet af 2011 er der 
foretaget følgende væsentlige ændringer i Sundhedsudvalgets budgetramme.: 
  

Overført til BUU, vedr. træning med børn -0,4 mio. 
Gevinstinddragelse vedr. indkøbsaftale diabetes  -0,3 mio. 
Midtvejsregulering vedr. ændrede regler for kunstig 

befrugtning  

-0,7 mio 

Midtvejsregulering vedr. ændrede regler for tilskud til 

høreapp.  

-0,6 mio. 

Overførsel fra drift til anlæg.  -0,6 mio. 
Overført fra SOU, vedr. kommunikationsinstitutter   2,1 mio. 

  

  
Den fremsendte årsberetning omfatter en økonomisk og tekstmæssig 

sammenfatning, en teknisk regnskabsforklaring hvor årets resultat forklares samt 

Direktørens vurdering af regnskabsresultatet.  

Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der 

omfatter:  

  

• Kort præsentation af området  
• Orientering om regnskabsresultatet  
• Gennemgang af opnåede resultater i 2011  

  
  
Idet der henvises til disse skal kun fremhæves: 
  
  
Regnskabsresultatet, iht. anbefalingerne i årsberetningen, fordeler sig således: 
  
- at der kan overføres et underskud på 3,6 mio. kr. 
  

  

ANLÆG:  

Udvalgets korrigerede anlægsprogram udgør 15,3 mio. kr., heraf overføres et 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3152 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SUU 
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overskud på ca. 5,1 mio. kr. Hertil kommer et overskud på 0,3 mio. kr. vedr. IT-
løsninger på Træning og Sundhedscentre som overføres til Center for IT og 
Velfærdsteknologi under Økonomiudvalget i overførselssagen. 
Overskuddene skyldes væsentligst forsinkede projekter. Oversigt kan findes på 
side 36 i Sundhedsudvalgets årsberetning. 
  

 
Indstilling  
Direktøren indstiller:  

At over- og underskud overføres iht. reglerne for økonomisk decentralisering 

således at der samlet overføres et underskud på 3.6 mio. kr. 

At der i alt overføres et overskud på 5,4 mio. kr. vedr. anlæg, og at 0,3 mio. kr. 

heraf overføres til Center for IT og Velfærdsteknologi under Økonomiudvalget. 

At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og 

videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling. 

  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Indstillingen tiltrædes 

  

Fraværende: Mogens Brag 

  

 
Bilag  

SUU - Regnskab 2011 - pdf (dok.nr.33881/12) 
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2. Økonomisk Status 29.02.12 - Sundhedsudvalget 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicenteret fremsender hermed den økonomiske status pr. 29. februar 2012 

for Sundhedsudvalget til orientering. 

  

Den indeholder et skema med den overordnede økonomiske status på 

center(/direktør)niveau for udvalgets område. Til hvert af disse områder er der 

tilknyttet korte overordnede kommentarer, der beskriver 

centerets(/direktørenområdets) økonomiske stade. 

Ligeledes er der overordnede korte kommentarer til anlægsområdets økonomiske 

stade. 

  

Udover ovennævnte skema og bemærkninger er der for følgende specifikke 

områder vedlagt uddybende materiale: 

    

•         Bilag vedr. udvikling i medfinansieringsudgifterne 2012 
  

  

  

 
Indstilling  
  

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller at sagen tages til 

efterretning og fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.  

  

  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Indstillingen tiltrædes 

  

Fraværende: Mogens Brag 

  

  

 
Bilag  

Økonomisk status 29.02.12 SUU.pdf (dok.nr.33680/12) 

BILAG Komm. medfinansiering udvikling - graf.pdf (dok.nr.33678/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3147 

 Forvaltning: SUU 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU/ØU 
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3. Henvendelse fra Byrådsmedlem Bruno Müller om 

boligændringssag 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 11/7499 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: ziha 

 Besl. komp: SUU 
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4. TeleCare Nord Storskalaprojekt 

 

Sagsfremstilling  

Aalborg og Hjørring Kommuner har deltaget i forsøgsprojektet Telekat, som går ud 

på at forbedre forholdene for borgere med KOL/”rygerlunger”.  Forsøgsprojektet har 

også omfattet Region Nordjylland. 

Erfaringerne fra forsøgsprojektet har været gode og der planlægges nu med at 

gennemføre projektet i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Regionen 

og lægerne.  

Der er tale om et foregangsprojekt på landsplan og det Nordjyske projekt kommer 

således til at danne skole for resten af landet. 

Formålet med projektet er: 

• At øge borgerens egenomsorg og indflydelse på egen tilstand  

• At sætte patienten i centrum og øge patientens tryghed 

• At integrere myndighedernes indsats omkring borgeren og hermed 

effektivisere samarbejdet og reducere utilsigtede hændelser 

• At reducere omkostningerne til hjemmepleje og genindlæggelser/ambulant 

behandling 

• At få mere forskningsbaseret viden, der muliggør tilsvarende 

telemedicinske tiltag mod andre grupper 

  

  

 Mogens Kahr og Birgitte Kvist deltager under behandling af punktet. 

  

 
Økonomiske konsekvenser  
Frederikshavn Kommunes andel af etableringsudgifterne udgør op til 3,5 mill kr 

over de kommende år. Beløbet kan blive reduceret hvis projektet modtager 

fondsmidler. Der vil, vurderet i sammenhæng med de andre projekter, der er 

igangsat for at nedbringe udgifterne til medfinansiering, være en besparelse på 

1,75 mill om året fra 2015, dels fra medfinansiering af det regionale 

sundhedsvæsen, dels som besparelser i hjemmeplejen. 

  

  

  

 
Organisatoriske konsekvenser  
Projektet vil resulterer i ændrede samarbejdsformer mellem Frederikshavn 

Kommune, det regionale sygehusvæsen og de praktiserende læger. 

  

  

 
Personalemæssige konsekvenser  
Den del af den forventede besparelse der hidrører fra besparelser i hjemmeplejen, 

modsvarer 2 – 3 stillinger.  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3202 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: moni 

 Besl. komp: SOU/SUU/ØU 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social, Sundhed og Velfærdsteknologi indstiller  

• at Frederikshavn Kommune deltager i projektet 

• at udgiften indstilles finansieret via puljen til digitalisering og 

velfærdsteknologi 

  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Sundhedsudvalget tilslutter sig, at Frederikshavn Kommune deltager i projektet, og 

anbefaler at finansieringen frigives fra anlægsbevillingen til digitalisering og 

velfærdsteknologi.   

  

Sendes til orientering til Ældreråd og Handicapråd 

  

Fraværende: Mogens Brag 

  

  

 
Bilag  

Brev til kommunerne TeleCare Nord.pdf (dok.nr.34652/12) 

Kopi af referat KKR Nordjylland 230312 TeleCare Nord.doc (dok.nr.34651/12) 

Oplæg til politisk beslutning.docx (dok.nr.34650/12) 

TeleCare_Nord_Business_Case_v1.pdf (dok.nr.34649/12) 

Byrådsbeslutning 21.11.2011 vedr. Digitaliserings-, Kanal- og Servicestrategien (dok.nr.34832/12) 
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5. Byrådsmedlem Bruno Müller ønsker en ansøgning om  

hjertestarter til foreningerne i Thorshøj behandlet  

 

Sagsfremstilling  

”Undertegnede udvalgsmedlem har 21.3.2012 modtaget ansøgning vedr. tilskud til 

en Hjertestarter. 

Ansøgningen er indsendt af Susanne Lagergård, - på vegne af foreninger i 

Thorshøj,- og som det fremgår af ansøgningen.  

Til ovenstående ansøgning anmoder jeg til dagsordenen om at udvalget behandler 

det på mødet d. 10.4.2012. 

  

Venlig hilsen 

Bruno Müller (S)” 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: Til drøftelse.   

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Bruno muller stiller forslag om at ansøgningen imødekommes.  

Udvalget kan ikke tiltræde forslaget. Evalueringen af Hjertestarter-projektet 

afventes. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

  

  

 
Bilag  

Ansøgning fra Thorshøj - Hjertestarter.PDF (dok.nr.34781/12) 

Til SUU Bilag . Ansøgning.docx (dok.nr.34782/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3212 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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6. Udvalgsformand Anders Broholm foreslår en 

kvalitetsopfølgning på drift af hjælpemiddeldepot 

 

Sagsfremstilling  

Udvalgsformand Anders Broholm ønsker følgende drøftet: 

  

Frederikshavn Kommune gennemførte i foråret 2010 et udbud af opgaven med drift 

af hjælpemiddeldepot, som på det tidspunkt var delt på 2 enheder. Den ene drevet 

af Falck og den anden af Frederikshavn Kommune selv. 

Frederikshavn Kommune afgav kontrolbud, som viste sig at være det økonomisk 

mest fordelagtige af de i alt tre tilbud som indgik. Som følge heraf blev det besluttet 

at annullere udbuddet og antage eget tilbud. Den samlede opgave blev således 

hjemtaget i sommeren 2010, og løses nu i regi af Beredskabet under 

Ejendomscenteret. 

Hjælpemiddelenheden (som bestiller) og Beredskabet (som udfører) afholder 

kvartalsvis samarbejdsmøder, således at det sikres at der løbende er fokus på et 

godt samarbejde mellem parterne. 

Men da kontrakten og den nuværende organisering nu har fungeret i næsten to år, 

foreslår Udvalgsformand Anders Broholm, at  der tages initiativ til gennemførelse af 

en egentlig kvalitetsopfølgning på den af hjælpemiddeldepotet leverede ydelse, set 

i forhold til de i kontrakten definerede serviceniveauer. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og Sundhedsmyndighed indstiller: Til drøftelse 

  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 13. marts 2012  
Sundhedsudvalget tilslutter sig, at der laves en kvalitetsopfølgning, og beder 

Forvaltningen skitsere en plan for kvalitetsopfølgningen samt økonomien herved.  

Sagen genoptages. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsmyndighed indstiller: 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Sagen sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2490 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Bilag  

Kvalitetsopfølgning på hjælpemiddeludfører (dok.nr.35225/12) 
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7. Option på lokaler 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med indflytning af administrative arbejdspladser til Ørnevejens Skole 

er det konstateret, at der vil være en ledig kapacitet i de fysiske rammer. 

Ejendomscentret forbereder en sag til Økonomiudvalget, hvor det foreslås, at der i 

projektet tages option på at nyttiggøre de ledige rum til Træningsafdelingen og 

Sundhed og Forebyggelse. 

  

Der er herved ikke truffet nogen bindende beslutning, men alene fastholdt en 

mulighed – mens andre mulige løsninger fortsat kan undersøges. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Sundhed indstiller, at det anbefales overfor 

Økonomiudvalget, at der arbejdes med option på udnyttelse af ledige rum på 

Ørnevejens skole til Træningsafdelingen og Sundhed og Forebyggelse.. 

  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Sundhedsudvalget godkender indstillingen til Økonomiudvalget. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3250 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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8. Høringssag: Videreudvikling af Frederikshavner O rdningen 

 

Sagsfremstilling  

Folkeoplysningsudvalget nedsatte pr. 28. oktober 2010 arbejdsgruppe i udvalget, til 

at igangsætte analyse og udvikling af udvalgets støtteområde. I dette arbejde indgik 

ønske fra udvalget om en gennemgang af Frederikshavner Ordningen med henblik 

på en vurdering af ordningens grundstruktur, og fremlæggelse af tiltag til 

modernisering af ordningens enkelte støtteelementer. 

  

Det har været afgørende for arbejdsudvalget at der udvikledes incitamenter der 

løbende kan effektivisere ordningen, så den direkte støtte til foreningens aktiviteter 

søges fastholdt. 

  

Der foreslås derfor blandt andet at ændre støtteprocenter ved lokaletilskud, samt 

anbefales at der som en del af anlægstilskuddet indføres mulighed for støtte til 

sammenflytning af foreningsaktiviteter. 

  

Foreningens kerneområde med støtte til børn og unge under 25 år fastholdes. 

  

Det er arbejdsgruppens anbefaling at ordningens opbygning og grundstruktur 

fastholdes. 

  

  

Arbejdsgruppen fremsender på baggrund af møde den 5. januar 2012 forslag til 

justeringer i Frederikshavner Ordningen: 

  

• Energiudgifter ændres fra 75 % til 60 % 
• Lønudgifter ændres fra 40 % til 30 % 
• Gaver/gavekort/mundering ændres fra max udgiftsloft på kr. 1.500 til kr. 

3.000 
• Etablering af pulje til sammenflytning af foreningsaktiviteter, hvor der ydes 

støtte til eksempelvis nedrivning og reetablering. Ordningen indskrives i 
regelsættet for anlægspuljen 

• Administrationstilskud på kr. 2.000 afskaffes 
• Der indføres en 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, herunder 

træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 
alderssammensætning som helhed 

• Der indføres krav om grundkontingent på minimum kr. 200 halvårligt pr. 
medlem. 

  

Procesbeskrivelse: 

  

• Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges Folkeoplysningsudvalget 
• Den reviderede Frederikshavner Ordning forelægges på næstkommende 

møde i Folkeoplysningsudvalget 
• Folkeoplysningsudvalget udsender forslaget til høring i foreningslivet 
• Folkeoplysningsudvalget fremsender endeligt forslag til behandling i Kultur- 

og Fritidsudvalget 
• Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslag til Ny Frederikshavner Ordning 

og fremsender det til godkendelse i Byrådet med henblik på ikrafttrædelse 
pr. 1/1 2013. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/149 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: FOU 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget 

godkender: 

  

• arbejdsgruppens anbefalinger 
• at den reviderede Frederikshavner Ordning forelægges på næstkommende 

møde i Folkeoplysningsudvalget 
• at foreningslivet varsles om arbejdet med henblik på ny Frederikshavner 

Ordning pr. 1/1 2013. 
  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Godkendt med følgende bemærkninger: 

  

• grundkontingent ændres til egenbetaling 
• energiudgifter ændres til forbrugsudgifter 
• der etableres et takstblad til Frederikshavner Ordningen vedrørende satser 

og priser 
• max sum vedrørende renovering genoptages 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, 

Bruno Müller og Renate Weilov. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af beslutning på Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. januar 2012 

vedrørende forslag til ændringer, har Center for Kultur og Fritid udarbejdet 

tekstforslag til revideret Frederikshavn Ordning. 

  

Samtidig med udarbejdelse af det endelige tekstforslag vil der blive lavet nyt layout 

og format. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget: 

• godkender forelagte tekstforslag 
• drøfter at løfte summen fra 50.000 til 60.000 kr. for samlede 

vedligeholdelsesarbejde pr. år. 
  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 201 2 
Det foreliggende tekstgrundlag godkendes og udsendes til høring. 
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Vedligeholdelsessummen fastholdes til 50.000 kr.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen og Jens Porsborg. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsområdet indstiller til drøftelse af evt. 

høringssvar.  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 13. marts 2012  
Sundhedsudvalget ønsker at afgive et høringssvar, sagen genoptages på næste 

møde. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Administrationen har udarbejdet forslag til høringssvar. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsområdet indstiller: Forslag til 

høringssvar drøftes. 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Høringssvar godkendt med en enkelt ændring. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

  

 
Bilag  

Udkast til revideret Frederikshavner Ordning  (dok.nr.20005/12) 

Høringssvar fra Sundhedsudvalget vedrørende videreudvikling af Frederikshavner 

Ordningen (dok.nr.33124/12) 
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9. Udvalgsformanden orienterer 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 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 

   
 

 
 


