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1.

Økonomisk Status Sundhedsudvalget 31.10.12

Sagsfremstilling
Økonomicenteret fremsender hermed økonomisk status pr. 31. oktober 2012 for

Åben sag
Sagsnr: 12/10166
Forvaltning: SSF
Sbh: bohn
Besl. komp: SUU

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(/direktørens) økonomiske
stade.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller at den forelagte status tages til efterretning
Beslutning Sundhedsudvalget den 13. november 2012
Tiltrådt.
Fraværende: Mogens Brag.

Bilag
SUU - Økonomisk status pr. 31/10 2012.pdf (dok.nr.128858/12)
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2.

Status for Sundhedspolitik 2.0_ November 2012

Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 11/5179
Forvaltning: CSÆ
Sbh: bibp
Besl. komp: SUU

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 dels, hvor borgerne kan
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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.

Supplerende sagsfremstilling
Siden Sundhedsudvalgets møde i oktober er der sket følgende i forbindelse med
den kommende Sundhedspolitik:
Fagudvalg
I løbet af oktobermåned har de tilpassede ’Søren’-oplæg været afholdt for samtlige
fagudvalg. Her blev der udarbejdet særlige oplæg til hvert udvalg, som var tilpasset
deres arbejdsområder, for at sikre de bedste vilkår for lokal forankring af og tilslutning til det overordnede formål med den kommende Sundhedspolitik. Her blev oplæggene som udgangspunkt modtaget meget positivt i samtlige udvalg, hvor der tit
opstod livlige og givtige diskussioner både undervejs og på baggrund af oplæggenes afholdelse. Imidlertid har der været nogle udvalg, hvor det virker som om budskabet ikke rigtig har slået igennem og hvor der er en udfordring i forhold til at sikre
tilslutning til det arbejde som sættes i gang med de områdespecifikke Sundhedsdelplaner.
Kommunikation
Som planlagt, og som fremgår af kommunikationsstrategien for Sundhedspolitikken,
så er der oprettet en side på Facebook og en blogside til arbejdet med den kommende Sundhedspolitik. Her vil der linkes til disse sider pr. starten af november
2012, i forbindelse med starten af den officielle høringsproces. Siderne er indstillet
på sådan en måde, at der en automatisk synkronisering af det materiale som bliver
lagt ud på bloggen, så at det også kommer på Sundhedspolitikkens Facebook side.
Dette understøtter det sammenhæng der er siderne imellem. Der arbejdes på, at
planlægge mere detaljeret hvilket materiale skal på de forskellige sider samt at
planlægge hvornår de forskellige indlæg bliver lagt på siderne.
Facebook siden kan tilgås på: facebook.com/FrederikshavnKommunesSundhedspolitik
Tumblr bloggen kan tilgås på: sundhedspolitikfhk.tumblr.com
Dialogmøder – Børne- og ungeområdet
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På baggrund af det oplæg som blev holdt i Børne- og Ungeudvalget blev vi inviteret
til at deltage i kommende dialogmøder mellem BUU og samtlige skolebestyrelser,
d. 22. november 2012, og samtlige dagtilbudsbestyrelser i Frederikshavn Kommune, d. 7. februar 2013. Her har de valgt, at sætte fokus på sundhed og bevægelse,
og vil gerne få os til at holde en tilpasset udgave af ’Søren’-oplægget for de fremmødte.
Profilering af Sundhedspolitikken
I forbindelse med åbningen af Sundhedscenter Skagen og Psykiatrisk Støttecenter
Skagen, d. 5. november, vil vi være til stede for at søsætte vores borgerinddragelsesproces. Her vil de fremmødte borgere have mulighed for, at komme i dialog
omkring sundhed i kommunen generelt men ligeledes vores tidligere samt den
kommende Sundhedspolitik. Det er også planlagt, at sende materiale ud til medlemmerne af Sundhedsrådet samt flere frivillige organisationer og andre interessenter for at skabe opmærksomhed omkring vores Sundhedspolitik og for at sikre at vi
får fat i så mange borgere som muligt. Følgelig arbejdes der på udarbejdelse af
informations- og kommunikationsmateriale til formålet.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at status drøftes
og tages til efterretning.
Beslutning Sundhedsudvalget den 13. november 2012
Tiltrådt.
Fraværende: Mogens Brag.
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3.

Igangsættelse af kompetenceudviklingsproces på senhjer-

neskadeområdet

Åben sag
Sagsnr: 11/8499
Forvaltning: CSÆ
Sbh: frwo
Besl. komp: SUU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har i perioden 2012-14 fået tildelt 1,626 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af
borgere med erhvervet hjerneskade. Målet med projektet er via videns- og kompetenceudvikling af medarbejderne at forbedre kvaliteten af den brede kommunale
rehabiliteringsindsats over for borgere med erhvervet hjerneskade.
Frederikshavn Kommune har i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner og
de regionale specialinstitutioner på hjerneskadeområdet udviklet et nordjysk uddannelsesprogram. Der vil blive tale om uddannelse på to niveauer målrettet de
forskellige faggrupper og funktionsområder i kommunerne. University College
Nordjylland står for selve afholdelsen af uddannelsen. De første nøglemedarbejdere har påbegyndt deres uddannelsesforløb d. 31. oktober.
Følgende områder vil i Frederikshavn Kommune indgå i kompetenceprojektet:
•

Træningsområdet

•

Ældreafdelingen, Kastaniegården & LMIEL

•

SenhjerneskadeCenter Nord

•

Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed

•

Caspershus

•

Jobcentret

Herudover vil dele af projektet, herunder evalueringen, blive gennemført i samarbejde med Hjørring Kommune. Afdelingsleder på Træningsområdet Susanne Thaarup og tovholder for projektet Frederik Wøhlk vil på mødet orientere om de aktiviteter, der igangsættes, og de resultater, der forventes af projektet.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller: til orientering

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. november 2012
Tiltrådt.
Fraværende: Mogens Brag.
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4.

Sundhedshus Sæby - I/S kontrakt mellem Region Nordjyl-

land og Frederikshavn Kommune

Åben sag
Sagsnr: 10/10681
Forvaltning: CSÆ
Sbh: bibp
Besl. komp: SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Baggrund.
Byrådet traf den 21. december 2011 en principbeslutning om, at Frederikshavn
Kommune bygger 1.200 m² sundhedshus i Sæby til Træningscenter Sæby og
Sundhedscenter Sæby. Byggeriet sker i samarbejde med Region Nordjylland, som
tilsvarende bygger lokaler til at huse de lokale praksislæger.
Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland har efterfølgende arbejdet med at
afdække, hvilken ejerkonstruktion som skal danne fundament for det kommende
Sundhedshus Sæby. I dette arbejde er der skelet til projektet i Brønderslev Kommune, som tilsvarende er i gang med at opføre et sundhedshus med samme forudsætninger. Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune er blevet enige om at
lave en I/S konstruktion og har været i gang med at udforme de vedtægter, som
skal danne ramme for denne konstruktion.
Økonomiudvalget har den 21. marts 2012 ønsket en grundig juridisk og driftsmæssig afklaring af I/S -konstruktionens konsekvenser inden stillingtagen til denne. På
baggrund af dette ønske, har en advokat med speciale i selskabsret, udarbejdet et
notat, som forholder sig til fordele og ulemper ved at vælge en I/S konstruktion,
kontra en ejerlejlighedsmodel. Anbefalingen i notatet er, at Frederikshavn Kommune indgår i en interessentskabs konstruktion i samarbejde med Region Nordjylland.
Økonomiudvalget har på baggrund af dette anbefalet at der udarbejdes en endelig
interessentskabskontrakt. Den endelige interessentskabskontrakt fremsendes hermed til godkendelse. Kontrakten er udformet af Region Nordjyllands juridiske kontor og ovennævnte advokat med speciale i selskabsret – på vegne af Frederikshavn Kommune.
Sundhedshus Sæby
Sundhedshuset i Sæby kommer til at indeholde en regional del (alment praktiserende læger og evt. relevante andre sundhedsydere), en kommunal del (Sundhedscenter og Træningscenter) og en fællesdel (ankomsthal, vente-, møde- og
personalefaciliteter)
Sundhedshus Sæby omfatter 2.867 kvadratmeter, heraf ca. 1.176 kvadratmeter til
regionale sundhedsaktiviteter, ca. 1.023 kvadratmeter til kommunale sundhedsaktiviteter og ca. 668 kvadratmeter fællesarealer.
Anlægssummen for Sundhedshus Sæby er estimeret til 48 mio. kr. Tilskuddet fra
staten udgør 23,96 mio. kr. Restfinansieringen på ca. 24. mio. kr. fremkommer ved
lån i Kommunekredit. Af de 24 mio. kr. udgør den kommunale andel 11,6 mio. kr.,
hvortil der er bevilliget en låneadgang på 2,3 mio. kr. Dette giver en kommunal
nettoudgift på 9,3 mio. kr. Der er i budget 2013-2016 indregnet en anlægsudgift i
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årene 2014-2015 på 4,9 mio. kr. årligt. Det vil være interessentselskabet som optager lånet på 24 mio. kr.
Interessentskabskontrakten
I interessentskabet hæfter interessenterne solidarisk – dog i det indbyrdes forhold,
efter størrelsen af interessentskabsandelene. Størrelsen på interessentskabsandelene er baseret på parternes forholdsmæssige andel af det samlede areal i huset.
Partnernes stiftelse af et interessentskab skal godkendes af Sundhedsministeriet
efter Sundhedsloven. Desuden skal Statsforvaltningen Nordjylland godkende etableringen efter lånebekendtgørelsen, fordi den indebærer solidarisk hæftelse for
parterne. Såvel Sundhedsministeriet og Statsforvaltningen Nordjylland har principgodkendt etableringen og afventer fremsendelse af endelig interessentskabskontrakt med henblik på endelig godkendelse.
Interessentskabskontrakten mellem parterne er vedlagt som bilag. Kontrakten er
uopsigelig i 10 år, hvorefter den kan opsiges med tre måneders varsel til 1. januar
til ophør ved udløbet af det følgende regnskabsår.
Interessentskabet bliver selvstændigt CVR- og momsregistreret og forventes etableret med virkning fra 1. februar 2013.
Interessentskabet ejes af parterne i fællesskab. Fordelingen parterne imellem er
baseret på parternes forholdsmæssige andel af det samlede areal og kan derfor
variere over tid. Parternes estimerede andele i interessentskabet i 1. regnskabsår
fordeler sig med: 47 % til Frederikshavn Kommune og 53 % til Region Nordjylland.
Fordelingen af overskud og underskud for et regnskabsår sker mellem interessenterne i forhold til deres andel af interessentskabet.
I ansøgningen til Sundhedsministeriets pulje, er det angivet at Region Nordjylland
medfinansierer sundhedshusprojekterne ved at indskyde medarbejderressourcer til
facilitering af projekterne – det vil sige projekt- og byggestyring, samt finansierer
etablering af visse fællesfunktioner for almen læger (fælles telefoni og IT systemer,
samt andre særlige vilkår som fremmer rekruttering af læger til sundhedshusene).
Frederikshavn Kommune indskyder en grund og medfinansierer delvis udgifter til
byggemodning.
Interessentskabet ledes af en bestyrelse. Selskabets daglige ledelse varetages af
bestyrelsesformanden. Bestyrelsen træder sammen kort efter den endelige ministerielle godkendelse.
Bestyrelsen består af fire medlemmer, to bestyrelsesmedlemmer fra hver part.
Derudover deltager en repræsentant fra husets lejerforening, dog ikke med stemmeret. Bestyrelsens opgaver forventes primært at have driftsmæssig karakter,
f.eks. varetagelse af budget, godkendelse af regnskab, indgåelse og opsigelse af
lejeaftaler, dispositioner vedrørende eksempelvis løbende vedligeholdelse mv. Det
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indstilles, at de regionale og kommunale bestyrelsesmedlemmer er medarbejdere i
parternes administration, og at bestyrelsesmedlemmerne samt suppleanter udpeges af direktionen.
Bestyrelsesmedlemmerne skal iagttage kommunalstyrelsesloven og regionslovens
regler og herunder iagttage krav om forelæggelse for Byrådet ved låneoptagelse og
garantistillelse.
Det forventes ikke at blive nødvendigt, at ansætte medarbejdere i interessentskabet, da serviceydelserne forventes at blive leveret af en af parterne eller eksterne
leverandører. Interessentskabets administration forventes leveret af regionen mod
betaling. Interessentskabets ejendomsfunktionær-funktion forventes leveret af Frederikshavn Kommune mod betaling.
Interessentskabet ejer og udlejer de etablerede lokaler.
Hver af interessenterne hæfter overfor interessentskabet for, at den til enhver tid
gældende basisleje med tillæg af nettoprisindeksreguleringer indbetales til interessentskabet for så vidt angår den del af ejendommens lokaler inklusiv andel af fællesarealer, driftsudgifter mv. som står til rådighed for den respektive interessant.
Basislejens størrelse i den kommunale del er vurderet til at udgøre i alt årligt
715.200 kr. (2012 pris- og lønniveau, svarende til 596 kr. pr. kvadratmeter). Hertil
kommer betaling for de lejedes forsyning med el, vand og varme samt forholdsmæssig andel af fællesarealer og fælles driftsudgifter.
Frederikshavn Kommune garanterer således overfor interessentskabet denne basisleje mv. eksempelvis for det tilfælde at interessentskabet har tomme lokaler i
den kommunale del af huset.
Interessentskabet forventes fra etableringen at udleje til Frederikshavn Kommune,
alment praktiserende læger mv. i henhold til standardiserede lejevilkår. Der må kun
udlejes til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter samt sygesikringsydere.
Væsentlige lejevilkår for lejerne i øvrigt

•
•

Lejen reguleres efter nettoprisindeks.
Ud over lejen betaler lejer for forbrug af el, vand og varme samt en forholdsmæssig andel af ejendommens øvrige driftsudgifter.

•

lejemål træder i kraft ved ibrugtagning af byggeri – forventeligt den 1. juli
2014.

•
•

Lejer har hel eller delvis fremleje- og afståelsesret.
Lejer bærer pligten til indvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af
tekniske anlæg og produktionsudstyr.

•

Udlejer (Sundhedshus Sæby I/S) bærer den udvendige vedligeholdelsespligt.

•

Lejemål er uopsigeligt for lejer i 10 år og for udlejer (interessentskabet) i
20 år, dog kan det forudses at dette vilkår om uopsigelighed vil blive genstand for forhandling med potentielle lejere. Byrådet giver administrationen
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bemyndigelse til at forhandle med potentielle lejere

•
•

Efter uopsigeligheden gælder et opsigelsesvarsel på 6 måneder
Frederikshavn Kommune betaler ikke depositum som lejer. Øvrige lejere
betaler depositum svarende til tre måneders leje.

Lejeniveau
Selvom Sundhedsministeriet har bevilliget godt halvdelen af de anslåede udgifter til
etablering af husene, skal læger og andre lejere fortsat betale en leje, der svarer til
markedslejen for det pågældende område. Dette fremgår af reglerne i sundhedsloven.
Regionsrådet godkendte på mødet d. 13 marts 2012 principperne for lejefastsættelse i sundhedshusene. Lejen svarer til en markedsleje og dækker som minimum
renter og afdrag for restfinansieringen i huset samt drift af de kommende
sundhedshuse. Lejen er fastsat ens for almen praktiserende læger og kommunale
og regionale sundhedsaktiviteter – dvs. de parter, der har modtaget midler fra
Sundhedsministeriet fra Sundhedsministeriet, til huset. For eventuelle andre sundhedsydere under overenskomst fastsættes en leje, der er fastlagt uden hensyntagen til ministeriets medfinansiering, idet der ikke ydes tilskud til etableringen af
disse.
Lejeniveauet vurderes at kunne dække renter og afdrag for restfinansieringen i
husene samt eventuelt at kunne akkumulere overskud, der kan hensættes til løbende vedligeholdelse samt dækning af eventuel tomgangsleje. Det sikres således,
at der etableres rentable sundhedshuse.

Økonomiske konsekvenser
Anlægssummen for Sundhedshus Sæby er estimeret til 48 mio. kr. Tilskuddet fra
staten udgør 23,96 mio. kr. Restfinansieringen på ca. 24. mio. kr. fremkommer ved
lån i Kommunekredit. Af de 24 mio. kr. udgør den kommunale andel 11,6 mio. kr.,
hvortil der er bevilliget en låneadgang på 2,3 mio. kr. Dette giver en kommunal
nettoudgift på 9,3 mio. kr. Der er i budget 2013-2016 indregnet en anlægsudgift i
årene 2014-2015 på 4,9 mio. kr. årligt. Det vil være interessentselskabet som optager lånet på 24 mio. kr.
I interessentskabet hæfter interessenterne solidarisk – dog i det indbyrdes forhold
efter størrelsen af interessentskabsandelene. Parternes estimerede andele i interessentskabet i 1. regnskabsår fordeler sig med: 47 % til Frederikshavn Kommune
og 53 % til Region Nordjylland.
Basislejens størrelse i den kommunale del er vurderet til at udgøre i alt årligt
715.200 kr. (2012 pris- og lønniveau, svarende til 596 kr. pr. kvadratmeter). Hertil
kommer betaling for de lejedes forsyning med el, vand og varme samt forholdsmæssig andel af fællesarealer og fælles driftsudgifter.
Der er udarbejdet et budget samt udkast til en åbningsbalance for interessentskabet pr. interessentskabets stiftelse. Åbningsbalancen færdiggøres umiddelbaret
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efter selskabsdannelsen.
Ifølge budget (se bilag) forventes en årlig indtægt på 2.4 mio. kr. som dækker interessentskabets udgifter til forrentning og afdrag på lån i Kommunekredit samt til
drift mv.
Interessentskabets aktiver vil bestå af ejendommen med den nyopførte bygning.
Passiverne vil bestå af lån i Kommunekredit på anslået 24 mio. kr. som interessenter hæfter solidarisk for. Lånet optages af interessentskabet ved afslutning af byggeriet. Formelt vil begge interessenter skulle underskrive som garanter for lånet.
Interessentskabets indtægter vil bestå af lejeindtægter fra lejerne. Indtægterne er
fastsat således, at disse indtægter vil modsvare interessentskabets udgifter ved
drift af ejendommen – samt forrentning og afdrag på lån.
Der forventes ikke at blive behov for løbende indskud fra interessenterne.
Interessentskabet har ikke til formål at opnå fortjeneste. Et eventuelt
over/underskud fordeles mellem interessenterne i forhold til deres andel i interessentskabet.
Det må forventes, at kommune og region – som en følge af garantistillelsen for
låntagningen - skal foretage deponering af beløb i henhold til Lånebekendtgørelsen. For Kommunens vedkommende vil der blive tale om en deponering på 9,3
mio. kr. – bestående af den kommunale anlægssum på 11,6 mio. kr. fratrukket
låneadgangen på 2,3 mio. kr. Administrationen vil søge at opnå deponeringsfritagelse, men der forestår stadig afklaring omkring hvorvidt deponeringsfritagelse vil
kunne opnås.
Vedlagt denne sagsfremstilling er: interessentskabskontrakt og driftsbudget og
udkast til åbningsbalance.
Konst. direktør med ansvar for Teknik og miljø Bent Westerberg, jurist Anne Stær
Nørgaard og sundhedsplanlægger Bibi Bording deltager under behandling af punktet.

Indstilling
Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø og direktør med ansvar for Social og
Sundhed indstiller:
At interessentskabskontrakten samt vilkår for lejekontrakter godkendes.
At budget for interessentskabet godkendes.
At interessentskabets låneoptagelse i Kommunekredit samt kommunens garantistillelse herfor godkendes.
At deponering i henhold til Lånebekendtgørelsen godkendes i det omfang, der ikke
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kan opnås fritagelse.
At de aftalte principper for fordeling af anpartsandele mellem Region Nordjylland og
Frederikshavn Kommune jf. bilag godkendes.
At Kommunens repræsentanter i bestyrelsen udpeges af direktionen blandt medarbejdere i administrationen.
At administrationen bemyndiges til at foretage mindre væsentlige rettelser i interessentskabskontrakt, interessentskabsbudget og lejekontrakt af hensyn til at opnå
godkendelser hos sundhedsministeriet og Statsforvaltningen Nordjylland.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. november 2012
Tiltrådt, idet beslutning om sammensætning af bestyrelsen udsættes. Spørgsmålet
drøftes med Regionen og genoptages i Sundhedsudvalget.
Fraværende: Mogens Brag.
Bilag
Interessentskabskontrakt (dok.nr.120803/12)
Driftsbudget og udkast til åbningsbalance (dok.nr.120802/12)
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5.

Ansøgning om § 18 midler - Dansk Folkehjælp

Sagsfremstilling
Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse har d. 16. oktober 2012 modta-

Åben sag
Sagsnr: 12/6507
Forvaltning:
Sbh: hato
Besl. komp: SUU

get en ansøgning fra Dansk Folkehjælp – Frederikshavn om tilskud fra § 18 midler
til Julehjælpen 2012. I henhold til de ansøgningsfrister der er sat for ansøgninger
om førnævnte midler, så har administrationen afsendt et afslag på ansøgningen d.
23. oktober 2012 – men samtidig gjort Dansk Folkehjælp opmærksom på muligheden for, at ansøge Sundhedsudvalget om tilskud uden for den gældende frist.
Den oprindelige ansøgning, administrationens afslag og den nye ansøgning er
vedhæftet som bilag.
Der henstår i budgettet ca. 148.000 kr. efter returnering af uforbrugte midler fra
foreningerne.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at Sundhedsudvalget tager stilling til den fremsendte ansøgning.
Beslutning Sundhedsudvalget den 13. november 2012
25.000 kr. bevilges undtagelsesvist, idet foreningen fremover må overholde ansøgningsfristen
Fraværende: Mogens Brag.

Bilag
- Afslag på ansøgning JULEHJÆLP 2012 (dok.nr.119498/12)
Ansøgning om tilskud til julehjælpen 2012_Dansk Folkehjælp.pdf (dok.nr.129578/12)
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6.

Uddeling af Sundhedsprisen 2012

Sagsfremstilling
Formålet med Sundhedsprisen er at understøtte Frederikshavn Kommunes sund-

Åben sag
Sagsnr: 12/9796
Forvaltning: CSÆ
Sbh: frwo
Besl. komp: SUU

hedspolitik og visionen om at blive Nordjyllands sundeste kommune.
Sundhedsprisen gives som påskønnelse af en person, en forening, organisation
eller institution, der har gjort en særlig indsats for at fremme sundheden i Frederikshavn Kommune.
Eksempler kan være:
·

at have taget initiativ til sundhedsfremmende eller forebyggende tiltag

·

at have bidraget med en sundhedsfremmende eller forebyggende idé til gavn
for kommunens øvrige borgere

·

at have fungeret som rollemodel for kommunens borgere på det sundhedsfremmende og forebyggende område

Sundhedsprisen er på 10.000 kr. og uddeles én gang om året.
Sundhedsudvalget udpeger modtageren af Sundhedsprisen på sit første møde
efter ansøgningsfristens udløb efter indstilling fra borgere, foreninger, organisationer eller institutioner. Sundhedsudvalget kan udpege en prismodtager, der ikke er
indstillet af borgere eller andre.
Frederikshavn Kommune havde ved ansøgningsfristens udløb den 22. oktober
modtaget én indstilling.
Sundhedsprisen overrækkes af Sundhedsudvalgets formand ved en officiel sammenkomst på en dato, der fastsættes af Sundhedsudvalget.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller:
·
At Sundhedsudvalget udpeger modtageren af Sundhedsprisen 2012
·

At Sundhedsprisen 2012 officielt overrækkes i Kulturhuset Kappelborg den
11. december 2012.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. november 2012
Prisen uddeles 11/12 kl. 16. Ansøgningsfristen udsættes til 30/11 kl. 9.
Fraværende: Mogens Brag.

Bilag
Indstilling til Sundhedsprisen 2012 (dok.nr.127438/12)
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7.

Uddeling af Frivillighedsprisen 2012

Sagsfremstilling
Formålet med Frederikshavn Kommunes Frivillighedspris er:

Åben sag
Sagsnr: 12/9995
Forvaltning: CSÆ
Sbh: frwo
Besl. komp: SUU

• at fremme det frivillige sociale engagement
• at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige i samfundet til inspiration for andre
• at markedsføre og anerkende det sociale engagement, som frivillige bidrager med
• at fremme erfaringsdelingen blandt de frivillige
Kriterierne for tildeling af Frivillighedsprisen vil være en frivillig forening/organisation eller en enkeltperson, der:
• har øget engagement og virkelyst for individer og/eller organisationer
• har styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe af 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
Frivillighedsprisen er på 10.000 kr. og uddeles én gang om året.
Sundhedsudvalget udpeger modtageren af Frivillighedsprisen på sit første møde
efter ansøgningsfristens udløb efter indstilling fra borgere, foreninger, organisationer eller institutioner. Sundhedsudvalget kan udpege en prismodtager, der ikke er
indstillet af borgere eller andre.
Frederikshavn Kommune havde ved ansøgningsfristens udløb den 22. oktober
modtaget ti indstillinger.
Frivillighedsprisen overrækkes én gang om året af Sundhedsudvalgets formand
ved en officiel sammenkomst på en dato, der fastsættes af Sundhedsudvalget.
Birgitte Kvist, afdelingsleder i Sundhedsfremme og Forebyggelse, deltager i mødet
under punktet.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller:
•

At Sundhedsudvalget udvælger fem nominerende til Frivillighedsprisen
2012
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•

At Sundhedsudvalget udpeger modtageren af Frivillighedsprisen 2012

•

At Frivilligprisen 2012 officielt overrækkes i Kulturhuset Kappelborg den
11. december 2012.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. november 2012
Prisen uddeles 11. december 2012 kl. 16.
Nominerede er: Rita Påske, Idrætsforeningen Brønden, Ventilen.
Fraværende: Mogens Brag.
Bilag
Indstilling nr. 10 (dok.nr.127500/12)
Indstilling nr. 9 (dok.nr.127495/12)
Indstilling nr. 8 (dok.nr.127491/12)
Indstilling nr. 7 (dok.nr.127490/12)
Indstilling nr. 6 (dok.nr.127487/12)
Indstilling nr. 5 (dok.nr.127484/12)
Indstilling nr. 4 (dok.nr.127481/12)
Indstilling nr. 3 (dok.nr.127478/12)
Indstilling nr. 2 (dok.nr.127471/12)
Indstilling nr. 1 (dok.nr.127467/12)
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8.

Henvendelse fra byrådsmedlem Jørgen Tousgaard om

hjælpemidler til ældre

Åben sag
Sagsnr: 12/9619
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: SOU

Sagsfremstilling
Jørgen Tousgaard ønsker vedhæftede henvendelse om hjælpemidler til ældre drøftet.

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

Beslutning Socialudvalget den 7. november 2012
Henvendelsen drøftet. Udvalget har besluttet at afsætte ressourcer til styrket kontrol med leverandørerne. Resultaterne vil løbende blive forelagt udvalget.
Fraværende: Christina Lykke Eriksen.
Beslutning Sundhedsudvalget den 13. november 2012
Drøftet med supplerende orientering fra Center for Social- og sundhedsmyndighed.
Det sikres at plejepersonalet er bekendt med retningslinierne.
Fraværende: Mogens Brag.
Bilag
Vedr. Hjælpemideler til ældre (dok.nr.124553/12)
Notat omkring henvendelsen - Hjælpemidler til ældre (dok.nr.126827/12)
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9.

Tilbud på oparbejdningsaftale til finansiel leasing af gen-

brugshjælpemidler
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Sagsnr: 12/9222
Forvaltning: Center for Social- og
Sundhedsmyndighed
Sbh: ziha
Besl. komp: SUU/ØU
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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

Carsten Sørensen

Frode Thule Jensen

Mogens Brag

Bruno Müller

Jørgen Tousgaard

Helle Madsen
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