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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
2 108882/12 Åben Sundhedsudvalgets Budgetopfølgning 310812 

3 109660/12 Åben Rapport fra BDO - Endelingt notat Frederikshavn.pdf 

6 89138/12 Åben Folkeoplysningspolitik UDKAST ver.0 
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1. Velkomst til stedfortræder 

 

Sagsfremstilling  

Velkommen til Brian Kjær, der indtræder i Sundhedsudvalget som stedfortræder for 

Bruno Müller. 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012  
Brian Kjær blev budt velkommen. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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2. Sundhedsudvalget budgetopfølgning 31.08.12 

 

Sagsfremstilling  

Økonomicentret har i samarbejde med centercheferne foretaget en 

budgetopfølgning pr. 31. august 2012 for Sundhedsudvalgets område. Heri er 

budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) 

gennemregnet.  

  

Som en del af budgetopfølgningen har alle decentrale led i organisationen 

udarbejdet et skøn for årets økonomiske resultat. På det grundlag er der udarbejdet 

en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuldstændig beskrivelse af 

udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er 

udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder af stor betydning for kommunens 

samlede økonomi.  

  

Sundhedsudvalgets korrigerede budgetramme (eksklusiv bankbøger) er på 310,2 

mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2012 er opgjort til et 

overskud på -7,9 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på ca. -2,6 procent.  

  

Hertil kommer overført underskud fra 2011 (bankbøgerne) på 4,2 mio. kr. der 

forventes afviklet i indeværende budgetår. Nærmere herom i redegørelsen (se 

bilag). 

  

Sundhedsudvalgets korrigerede budgetramme til anlæg er på 14,6 mio. kr. og det 

forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2012 er et overskud på -2,0 mio. kr., 

hvilket svarer til en budgetafvigelse på -13,7 procent, mindreforbruget skyldes 

forsinkede projekter.  

  

  

  

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

forholder sig til budgetopfølgningens konklusioner, med henblik på videreformidling 

til Økonomiudvalg og Byråd. 

  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012  
Sundhedsudvalget noterer sig, at underskuddet fra 2011 kan afvikles fuldt ud 

samtidig med, at forbrugsudviklingen giver et godt afsæt for at realisere de 

indregnede besparelser på 10 mio. i 2013. 

  

 
Bilag  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8200 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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Sundhedsudvalgets Budgetopfølgning 310812 (dok.nr.108882/12) 
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3. Udvidet ekstern forvaltningsrevision 

 

Sagsfremstilling  

Jf. beslutning på Sundhedsudvalgsmøde den 12. juni 2012 blev der iværksat en 
udvidet ekstern forvaltningsrevision på hjælpemiddelområdet. 
  
Formålet med rapporten var at afdække, hvorvidt opgaveudførelsen i 
Hjælpemiddelenheden, til fulde afspejler det politisk vedtagne serviceniveau og de 
ønsker, der i øvrigt er tilknyttet Hjælpemiddelenhedens arbejde.  
Det blev besluttet, at rapporten skulle dække alle enhedens ydelsesområder 
(boligsager, genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler og bilsager).  
Afdækningen skal efterfølgende bruges i et fremadrettet perspektiv – blandt andet 

med henblik på at sikre, at sagsbehandlingspraksis sker i henhold til det politisk 

fastsatte serviceniveau. 

  

Arbejdet blev igangsat af BDO medio juni og har indeholdt følgende elementer: 

• Opstartsmøde i følgegruppen bestående af direktør, centerchef, 
afdelingsleder og konsulenter fra BDO 

• Opstartsmøde i arbejdsgruppen bestående af afdelingsleder, faglig 
koordinator, konsulenter fra BDO samt relevante medarbejder – disse 
inddrages ad hoc 

• Indsamling af data samt fokusgruppeinterview med medarbejdere i 
hjælpemiddelenheden samt samarbejdspartnere og repræsentanter fra 
Ældreråd og Handicapråd 

  

På baggrund heraf blev der udarbejdet en analyse, som danner grundlag for 

vedlagte rapport og handleplan 

  

Gæster: BDO præsenterer rapporten på mødet. 

  

  

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

og de tilhørende anbefalinger i form af forslag til handleplan drøftes.  

Der udarbejdes kvalitetsstandarder, som svarer til det fastlagte serviceniveau 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012  
Rapporten og anbefalingerne blev drøftet. Udarbejdelse af kvalitetsstandarder 

iværksættes og forvaltningen følger op på de øvrige anbefalinger. 

  

 
Bilag  

Rapport fra BDO - Endelingt notat Frederikshavn.pdf (dok.nr.109660/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/5957 

 Forvaltning: Center for Social og 

Sundhedsmyndighed 

 Sbh: ziha 

 Besl. komp: SUU 
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4. Hvornår er et hjælpemiddel et hjælpemiddel? 

 

Sagsfremstilling  

Sundhedsudvalget har forespurgt hjælpemiddelenheden omkring definitionen på 

hvornår et hjælpemiddel er et hjælpemiddel? 

  

Det kan der ikke svares entydigt på bl.a. fordi enhver sag skal behandles ud fra en 

konkret individuel vurdering. Men: 

  

• Hjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet med henblik på at 
afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 

  

• Et hjælpemiddel kan for personer med funktionsnedsættelser kompensere 
for funktionsnedsættelse og gøre det muligt at deltage i samfundslivet og 
udføre hverdagsaktiviteter som alle andre.  

  
• Det er et givent produkts anvendelse og personen, der anvender det, som 

afgør, om det betragtes som et hjælpemiddel. Hjælpemiddelbegrebet 
påvirkes også af den sociale og kulturelle udvikling, det ændrer sig over tid. 

  

Metoder til afklaring af hvornår et hjælpemiddel er et hjælpemiddel: 

  

•         Terapeuternes sundhedsfaglige baggrund 

•         Drøftelse på bevillingsmøder 

•         Løbende dialog og erfaringsudveksling med de andre nordjyske 
kommuner i erfagrupperne herudover også erfaringsudveksling med de 
øvrige kommuner 

•         Løbende opdateringer via principafgørelser fra Ankestyrelsen 

•         Forespørgsler til Det Sociale Nævn 

•         Løbende erfaringsudveksling og dialog med jurist og sagsbehandlende 
faggrupper via Hjælpemiddelinstituttets forum (bolig, kommunikation, 
hjælpemidler, biler) 

•         Danmarks statistik 

  

På mødet vil afdelingsleder og faglig koordinator på området give eksempler og 

deltage for yderligere besvarelser. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for social- og sundhedsmyndighed indstiller, at punktet 

drøftes.  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012  
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8154 

 Forvaltning: Center for Social og 

Sundhedsmyndighed 

 Sbh: ziha 

 Besl. komp: SUU 
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5. Status for Sundhedspolitik 2.0_ Oktober 2012 

 

Sagsfremstilling  

             

Siden Sundhedsudvalgets møde i september er der sket følgende i forbindelse 

med den kommende Sundhedspolitik: 

  

Kommunikation 

I forbindelse med at skabe opmærksomhed omkring og opbakning til samt sikre 

inddragelse, dialog og en ’levende’ politik, så er der blevet arbejdet videre med den 

kommunikationsstrategi der er udarbejdet i forbindelse med Sundhedspolitikken. 

Her er der bl.a. blevet indkaldt til et idémøde med relevante personer, for at 

undersøge muligheder for alternative metoder til inddragelse og dialog – udover de 

digitale kanaler. Ligeledes, for at undersøge evt. muligheder for sammentænkning 

af kommende begivenheder i Center for Sundhed og Ældre. Herudover, så er der 

igangsat arbejde med etablering af de sociale platforme der danner grundlaget for 

den løbende dialog med, informering af og inddragelse af borgerne ifbm. 

Sundhedspolitikken. 

  

Sundhed på Tværs 

I forbindelse med det tværgående arbejde med de kommunale sundhedsindsatser, 

er der som tidligere informeret etableret et forum på direktør- og chefniveau, 

’Sundhed på Tværs’. Her er der også blevet præsenteret den organisering der 

anses som essentiel, for at sikre den nødvendige opbakning, forankring og 

arbejdsressourcer til udarbejdelse af de Sundhedsdelplaner der skal udarbejdes 

decentralt i de enkelte Centre. Ligeledes er der igangsat arbejde med, at udarbejde 

faglige oplæg for Direktionen Plus, bl.a. på baggrund af Sundhedsstyrelsens 

Forebyggelsespakker og Frederikshavn Kommunes egen tilpassede 

Sundhedsprofil, for at sikre det nødvendige fælles informationsniveau omkring 

sundhedsudfordringer og -løsninger. Disse udarbejdes primært i samarbejde 

mellem Center for Sundhed og Ældre og Center for Familie. 

  

Fagudvalg 

Som tidligere informeret, så er det blevet nødvendigt at rykke tidsplanen ifbm. 

fremlæggelsen af baggrundsoplægget for Sundhedspolitikken, dvs. de tilpassede 

’Søren’-oplæg, for fagudvalgene. Disse bliver afholdt i løbet af oktober, og er så 

småt ved at blive færdigudarbejdede.  

  

Den kommunale hjemmeside 

Der er oprettet en underside på kommunens nye hjemmeside, under 

Sundhedsudvalget, til den kommende Sundhedspolitik. Her præsenteres 

Sundhedspolitikken i grove træk, hvor der også gøres rede for visionen for 

politikken og de rammesætninger der danner rammen for denne. Det fremgår også 

af hjemmesiden, at eftersom planen er at skabe en levende og dynamisk politik, så 

vil der indenfor kort tid oprettes digitale dialog- og informationsforum. Her dels, hvor 

borgerne kan løbende komme i kontakt med kommunen via sociale medier, og 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 09. oktober 2012 Side 11 af 19 

 

dels, hvor borgerne kan læse nærmere om baggrunden for og processen bag 

politikken – men især medier som bliver opdateret og vedligeholdt hyppigere end 

den kommunale hjemmeside. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at status drøftes 

og tages til efterretning 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012  
Tiltrådt. 

  

Mogens Brag fraværende. 
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6. 1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik til vide re politisk 

proces 

 

Sagsfremstilling  

I januar 2012 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget procesplan for udarbejdelse af 

Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune, og efterfølgende blev der i 

marts drøftet overordnet vision, ambitioner, temaer samt involvering af 

interessenter. 

  

Det har således været en grundlæggende præmis i udarbejdelse af 

Folkeoplysningspolitikken, at idé- og skriveproces er åben og inkluderende i forhold 

til foreningsliv, borgere, organisationer og udvalg. Det nuværende 

folkeoplysningsudvalg deltager samtidig som repræsentant for det samlede 

foreningsområde aktivt i de forskellige processer. 

  

Borgere og foreninger har deltaget med ideer og forslag - den del er afsluttet pr. 

15. juli med aflevering af forslag fra 6 borgergrupper. Disse forslag er tænkt samlet 

i et separat katalog som tillæg til 1. udkast til folkeoplysningspolitikken. 

  

Frederikshavn Byråd har i forbindelse med afholdte strategiseminarer med 

baggrund i kommunens demografiske udvikling (juni 2011 og opfølgning i april 

2012) tilkendegivet, at byrådet ser et behov for sammenhæng mellem de mange 

kommunale opgaver og de mange frivillige aktører, som findes i Frederikshavn 

Kommune. 

På visionsmødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget 

vedrørende folkeoplysningspolitikken, tilkendegav udvalgene, at der kan være en 

konkret mulighed for at følge op på byrådets tilkendegivelse samt et stort potentiale 

ved at de stående udvalg arbejder tværfagligt og lader sig inspirere af hinandens 

idéer og udfordringer, blandt andet ved at involvere også de stående udvalg i 

processen for udvikling af ny Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune. 

  

Center for Kultur og Fritid har på baggrund af visionsmøde mv. udarbejdet 1. skitse 

til ny folkeoplysningspolitik. Skitsen er vedlagt som bilag. 

  

De væsentligste pointer fra folkeoplysningspolitikken er følgende: 

  

Tilgængelig : Frederikshavn Kommune ønsker at gøre det endnu nemmere at drive 

folkeoplysende foreningsarbejde. Det kan ske gennem at smidiggøre regler, 

udvikle nye organiseringsformer og anvende ny teknologi. 

  

Inkluderende : Der skal arbejdes for en større bevidsthed hos borgerne om, at det 

folkeoplysende er en del af den demokratiske dannelse – det at være 

samfundsborger i Danmark, det at deltage og føle sig inkluderet. 

  

Udviklende : Vi vil skabe bevægelse i det folkeoplysende mod endnu større grad af 

egetansvar for udvikling af området, for organisatorisk fleksibilitet og mere 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7861 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. 

komp: KFU/SUU/BUU/SOU/FOU 
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selvledelse. 

  

Synlig : Kommunen vil understøtte læringsmiljøer i det folkeoplysende, der sikrer 

videndeling blandt foreninger og organisationer – og skaber synlighed i 

lokalområdet om de folkeoplysende aktiviteter. 

  

Samarbejdende : Sikre sammenhæng til andre politikområder for at sikre 

medejerskab hos flere, tilbyde samarbejde og udviklingsfællesskaber med 

relevante partnere. 

  

Center for Kultur og Fritid anbefaler med baggrund i byrådets og Kultur- og 

Fritidsudvalget tidligere tilkendegivelser, at 1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik for 

Frederikshavn Kommune oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget, 

Socialudvalget og Sundhedsudvalget med henblik på udvalgenes tilkendegivelse 

af, 

•        hvorledes udvalgets ressort ses at kunne indgå i samarbejder på det 

folkeoplysende og frivillige område 

•        input til den foreliggende 1. skitse til ny folkeoplysningspolitik 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og 

Fritidsudvalget  

1.     anbefaler 1. skitse til ny Folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune 

2.     tiltræder, at skitsen oversendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget 

og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalgene drøfter, 

2.1. hvorledes udvalgets ressort ses at kunne indgå i samarbejder på det 

folkeoplysende og frivillige område 

2.2. input til den foreliggende 1. skitse til ny folkeoplysningspolitik 

3.     genoptager sagen efter behandling i udvalg, jf. pkt. 2. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. augus t 2012 
1.     Anbefales 

2.     Tiltrædes 

3.     Sagen genoptages 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for social, sundhed, it og velfærdsteknologi indstiller, at 

Sundhedsudvalget drøfter, hvilken proces der kan tilrettelægges, så der sikres det 

bedst mulig samspil med Sundhedspolitikken. 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012  
Sundhedsudvalget finder, at Folkeoplysningspolitikken bør koordineres med 

Sundhedspolitikken, så den afspejler de anbefalinger, der ligger i udkast hertil. Der 

fremsendes høringssvar herom suppleret med andre konkrete kommentarer.  
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Mogens Brag fraværende. 

  

 
Bilag  

Folkeoplysningspolitik UDKAST ver.0 (dok.nr.89138/12) 
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7. Orientering om et typisk genoptræningsforløb 

 

Sagsfremstilling  

Orientering om et typisk genoptræningsforløb på Træningsområdet i Frederikshavn 

Kommune 

Herunder mål for genoptræningen og den ergo – og fysioterapeutiske tilgang.  

  

På baggrund af tidligere drøftelse og spørgsmål i sundhedsudvalget vil leder af 

Træningsområdet Susanne Thaarup orientere om ovenstående samt svare på 

spørgsmål i forbindelse hermed.  

  

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at sagen drøftes 

og tages til efterretning 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012  
Tiltrådt. 

  

Mogens Brag fraværende. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/8134 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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8. Mødeplan for Sundhedsudvalget 2013 

 

Sagsfremstilling  

Forslag til mødeplan 2013: 

  

15. januar  Kl. 15.00 

12. februar  Kl. 15.00 

12. marts  Kl. 15.00 

9. april  Kl. 15.00 

14. maj  Kl. 15.00 

11. juni  Kl. 15.00 

juli - ferie   

13. august  Kl. 12.00  

3. september  Kl. 15.00 

8. oktober  Kl. 15.00 

12. november  Kl. 15.00 

3. december  Kl. 15.00 

  

  

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

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012  
Tiltrådt. 

  

Mogens Brag fraværende. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/192 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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9. Henvendelse fra De frivilliges Hus 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 11/8800 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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10. Formanden 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 

   
 

 
 


