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1. Sundhedsudvalget - økonomisk status 3110-2013 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicenteret fremsender hermed økonomisk status pr. 31 oktober 2013 for 

Sundhedsudvalget. 

  

Den indeholder korte overordnede kommentarer, der beskriver 

centerets(/direktørens) aktivitetsområder, hvor der er særligt fokus. 

  

Endvidere vedlægges opgørelse for den aktivitetsbestemte medfinansiering af 

sundhedsudgifter. 

  

 

Indstilling 

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

efterretning.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. december 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen og Jørgen Tousgaard. 

  

 

Bilag 

SUU Økonomisk status 31 Okt. 2013.pdf (dok.nr.173826/13) 

Medfinansiering 31.10.13.pdf (dok.nr.173805/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/23537 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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2. § 18, 1. uddeling 2014 

 

Sagsfremstilling 

Der er i alt indkommet ansøgninger fra 81 foreninger på i alt 2.625.847,50 kr. 

Det samlede beløb til udbetaling vedrørende 2014 er 1.623.440 kr. 

Det samlede beløb til de indstillede ansøgninger vedr. 1. runde 2014 er 998.820 kr. 

 25 ansøgninger indstilles til udvalgets behandling 

 50 ansøgninger indstilles til udvalgets orientering 

   3 ansøgninger indstilles til afslag 

   2 ansøgninger forelægges udvalget uden indstilling (Selvejende institution 

Virkelyst og De Frivilliges    

   Hus) 

   1 ansøgning er trukket tilbage (Netværkscaféen Kræftens Bekæmpelse) 

  

Ansøgninger over 10.000 til Sundhedsudvalgets behandling: 

Røde Kors Sæby Afd.: Drift, udflugt, lektiecafé og aktiviteter, 18.000 kr. 

Skagen Efterløn- og Pensionistklub: Drift/husleje, udflugt, aktiviteter, 15.000 kr. 

Frederikshavn Pensionistforening: Drift, udflugt, aktiviteter, 15.000 kr. 

Benzorådgivningen: Drift af rådgivning, 65.000 kr. 

Børns Vilkår: Telefonrådgivning, 15.000 kr. 

Frederikshavn Blinde Idræt: Pusterum og udflugt, 15.000 kr. 

Sæby Pensionist- og Efterlønsklub: Drift/husleje, udflugt og aktiviteter, 15.000 kr. 

Ventilen: Drift, udflugt, aktiviteter og uddannelse af frivillige, 20.000 kr. 

Støtteforeningen Rådhuscentret: Drift, udflugt og aktiviteter, 15.000 kr. 

Centerrådet, Støtteforeningen Dagcenter Ingeborgvej: Drift, udflugt og 

arrangement, 11.000 kr. 

Ældre Sagen Skagen: Besøgstjeneste, café og IT undervisning, 32.500 kr. 

Østervrå Pensionistforening: Drift, udflugt og aktiviteter, 15.000 kr. 

Hjernesagen Frederikshavn og Læsø Kommuner: Drift, 15.000 kr. 

Frivilligt Samråd i Sæby og omegn: Frivillig fredag 2014, drift og arrangementer, 

17.000 kr. 

Toldboden: Husleje, drift, aktiviteter og fællesarrangementer, 32.000 kr. 

Pensionistforeningen Munkegården: Drift, udflugt og aktiviteter, 15.000 kr.  

Jerup Ældreklub: Husleje, drift, arrangementer og udflugt, 26.000 kr. 

Bedre Psykiatri, Lokalafdelingen Vendsyssel: Netværksgrupper, foredrag, 

samarbejde med ungdomsuddannelser og drift, 22.000 kr. 

Integrationscaféen: Husleje/drift, udflugt, aktiviteter, 45.000 kr. 

SIND-nettet: Drift og udgifter til frivillige, 70.000 kr.  

Dansk Røde Kors Frederikshavn: Drift, udflugt og arrangement, 15.000 kr. 

Ældre Sagen Frederikshavn og Læsø: Besøgsvenner, Motionsvenner, 

telefonkæde, sociale caféer, rådgivning, bisidder, Mødested, IT-Hjemmehjælp, IT-

kurser, udflugt, En Hjælpende Hånd og drift, 48.500 kr. 

Dansk Folkehjælp, Frederikshavn afd.: Julehjælp 2014, 50.000 kr. 

Foreningen Lyspunkt, Dagcenter Ingeborgvej: Husleje/drift, udflugt, aktiviteter, 

15.000 kr. 

IF Mob Din Krop: Uddannelse af instruktører, husleje og drift, 37.000 

  

Ansøgninger under 10.000 til udvalgets orientering: 

Støtte- og Krisevagten for Frederikshavn Krisecenter: Drift og foredrag, 10.000 

kr. 

BOA-Rådgivning for spiseforstyrrede og pårørende: Drift af rådgivning, 5.000 

kr. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19878 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: lupe 

 Besl. komp: SUU 
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Kristelig Handicapforening: Sommerlejr, 1.000 kr. 

Støtteforeningen for psykisk syge i Frederikshavn Kommune: Arrangement og 

udflugt, 8.500 kr. 

Dansk Røde Kors Sæby afd.: Arrangement og drift, 4.000 kr. 

Ældre hjælper Ældre Sæby: Drift og arrangement, 5.000 kr. 

KLO, Kultur og Litteraturorientering: Drift, 4.000 kr. 

Kvissel Pensionistforening: Husleje og udflugt, 10.000 kr. 

Præstbro Seniorklub: Drift og aktiviteter, 9.000 kr. 

Minibyen Sæby: Drift og studietur, 10.000 kr.  

FBU Region Nordjylland: Drift og arrangementer, 5.000 kr. 

Aktivitetshusets Venner: Udflugt, arrangement/foredrag, 10.000 kr. 

D´in Genbrug, Mission Afrika: Udflugt, 5.000 kr. 

Præstbro Borger og Pensionistforening: Udflugt, 4.800 kr.  

Lokalforeningen Nordjylland (Strubeløse, Kanylebærere og 

Mundhuleopererede): udflugt, 5.000 kr. 

Osteoporoseforeningen Vendsyssel: Drift og foredrag, 10.000 kr.  

Frederikshavn Modeljernbaneklub: Drift, 5.000 kr. 

Frederikshavn Handicap Idrætsforening: Udflugt og aktiviteter, 9.500 kr. 

Ålbæk-Hulsig Pensionistforening: Udflugt og arrangementer, 8.000 kr. 

Hyggeholdet Dybvad: Udflugt, 5.000 kr. 

Sydbyens Venner: Fest og underholdning, 10.000 kr. 

Senior RapRapperne: Udflugt og aktiviteter, 10.000 kr. 

Høreforeningen, Frederikshavn Lokalafd.: Drift og udflugt, 10.000 kr. 

Lokalforeningen Red Barnet Frederikshavn/Sæby: Drift og udflugt, 5.660 kr. 

Hyggeklubben Skagen, Udflugt, 2.000 kr. 

Strandgårdens Venner: Udflugt, 5.000 kr. 

Hyggeklubben Sæby: Husleje og aktiviteter, 6.560 kr. 

Netværksgruppen for KOL-patienter i Frederikshavn og Læsø: Drift og 

aktiviteter, 6.500 kr. 

Skæve Seniorklub: Drift, udflugt og aktiviteter, 4.300 kr.   

Sæby Handicapgruppe: Drift og aktiviteter, 10.000 kr. 

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, afd. Nordjylland: 

Telefonrådgivning, 5.000 kr. 

Gigtforeningen Lokalgruppen Nordjylland: Drift og udflugt, 7.000 kr. 

Café Tumlingen: Drift og aktiviteter, 7.000 kr. 

Dansk Handicap Forbund: Drift og udflugt, 6.500 kr. 

Dansk Præmatur Forening: Foredrag, 5.000 kr. 

Parkinson Foreningen, Kreds Nordjylland: Aktiviteter, 5.000 kr. 

De Syges Vel: Søndagscafé og arrangement, 10.000 kr. 

Natteravnene i Frederikshavn og Skagen: Drift og kurser, 8.000 kr. 

Seniortræf, Den selvejende Institution Kulturhuset Lyngså: Drift og aktiviteter, 

10.000 kr. 

Skærum Voksenforening: Drift og udflugt, 10.000 kr. 

Ældre hjælper Ældre Frederikshavn: Drift og arrangement, 5.000 kr. 

Lupus Nord Gigtforening: Drift, 2.500 kr. 

SIND, Frederikshavn Lokalafdeling: Drift og foredrag, 8.500 kr. 

Nordjysk Arbejdsskade Forening: Drift og arrangement, 4.000 kr. 

Klub Aktiv Strandby: Aktiviteter og udflugt, 10.000 kr. 

PTU Vendsyssel (Polio, trafik- og ulykkeskadede): Kursusophold til hjælpere og 

kursus, 8.900 kr. 

Dansk Handicap Forbund Skagen: Drift, 10.000 kr. 

Luftballonen, Astma og allergiforeningen: Deltagergebyr, 2.600 kr. 

Klub Aktiv, Ravnshøj Centret: Udflugt, 5.000 kr. 

Hørby Pensionistforening: Udflugt og aktiviteter, 10.000 kr. 
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Ansøgning som indstilles til afslag: 

Sundhed og Trivsel: 

Vi er tre gange bedt Sundhed og Trivsel om at indsende regnskab for 2012 i 

forbindelse med tildeling af § 18 midler i 2012. Vi har til trods for vores 

henvendelser ikke modtager respons og indstiller til, at Sundhed og Trivsel skal 

have et afslag på ansøgning. 

Foreningen Livsvilje: 

Køb af træningsudstyr hører ikke til formålet for § 18. 

Hjerteforeningen Lokalkomité Sæby: 

Udgifter til fysioterapeut hører ikke til formålet for § 18.    

  

Ansøgning som forelægges sundhedsudvalget uden indstilling: 

Den selvejende Institution Virkelyst:  

Virkelyst har siden kommunesammenlægningen modtaget tilskud efter 

Servicelovens § 79. Socialudvalget besluttede i december 2012, at foreningen 

fremover skal søge på lige vilkår med andre foreninger, som kan søge tilskud efter 

Servicelovens § 18.  

De Frivilliges Hus: 

Ansøgningen forelægges, da De Frivillige Hus ansøger om tilskud til lønudgifter. 

Der søges desuden om tilskud til drift. 

  

Ansøgning tilbagetrukket: 

Netværkscaféen Kræftens Bekæmpelse. 

  

Bemærkninger til ansøgning: 

Pensionistforeningen Munkegården: 

Munkegården oplyser, at deres egenkapital skal gå til en tilbygning, som de har 

sparet op til. Deres egenkapital vil herefter være brugt. 

Sæby Handicapgruppe: 

Sæby Handicapgruppe har en opsparing, som vi telefonisk er orienteret om skal gå 

til en planlagt renovering.   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for sundhed og ældre indstiller: 

-       At administrationens valg af tildeling af beløb på over 10.000 kr. behandles 

-       At administrationens valg af tildeling af beløb på under 10.000 kr. tages til 

efterretning 

-       At administrationens valg af ansøgninger som ikke får tildelt midler i 1. 

runde godkendes 

  

Desuden forelægges ansøgning fra den selvejende institution Virkelyst og De 

Frivilliges Hus uden indstilling. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. december 2013 

1.             Adminstrationens valg af tildeling af beløb på over 10.000 kr. godkendes. 

  

2.             Administrationens valg af tildeling på beløb på under 10.000 kr. 

godkendes. 

  

3.             Administrationens valg af ansøgninger, som ikke får tildelt midler 



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 03. december 2013 Side 8 af 21 

 

godkendes. 

  

4.             Forvaltningen bemyndiges til at behandle ansøgning fra Ældresagen 

Sæby og Krystalcafeen i henhold til de gældende retningslinjer. 

  

5.             Det tilføjes reglerne, at udvalget kan prioritere midler til særskilte 

bevillinger 

  

6.             De frivilliges hus behandles under punkt 3 (på SUU-dagsordenen den 

3.12.13 – ”formanden ønsker en drøftelse vedr. De frivilliges Hus”) og for så 

vidt angår Virkelyst gives afslag på det foreliggende grundlag. 

  

  

Fraværende: Carsten Sørensen og Jørgen Tousgaard. 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - ansøgninger over 10.000 kr. (dok.nr.176873/13) 

Bilag 2 - ansøgninger under 10.000 kr. nummer 1-40 (dok.nr.176875/13) 

Bilag 3 - ansøgninger under 10.000 kr. nummer 41-81 (dok.nr.176878/13) 

Bilag 4 - ansøgninger indstillet til afslag. (dok.nr.176881/13) 

Bilag 5 - ansøgninger forelægges uden indstilling (dok.nr.176883/13) 

Offentliggørelse af rapport over kommunernes brug af § 18 i 2012 - 

1132436_Rapport_det_kommunale_samarbejde_ACC.PDF (dok.nr.177562/13) 
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3. Formanden ønsker en drøftelse vedr. De Frivilliges Hus 

 

Sagsfremstilling 

”Jeg ønsker en drøftelse af De Frivilliges Hus i Frederikshavn og de 

budgetmæssige forudsætninger herfor, herunder §18 og øvrige udvalgs mulige 

medfinansiering. Samtidig en drøftelse af De Frivilliges Hus i relation til de øvrige 

foreninger i kommunen.  

  

Jeg har afholdt møde med bestyrelsen og vil på mødet orientere om dette.” 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller til drøftelse. 

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 20. august 2013 

Drøftet og genoptages på næste møde. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og Mogens Brag. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

På Sundhedsudvalgets møde den 20/8 2013 blev det besluttet, at drøftelsen 

vedrørende De Frivilliges Hus genoptages på næste møde. 

  

Der ønskes en drøftelse af, hvordan Frederikshavn Kommune kan understøtte og 

styrke arbejdet i de frivillige organisationer i samarbejde med De Frivilliges Hus. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at 

Sundhedsudvalget drøfter mulighederne for styrkelse af indsatsen i De Frivilliges 

Hus. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. september 2013 

Der laves et udkast til en procesplan for formulering af politik for frivilligt socialt 

arbejde. Der laves en økonomisk analyse af driftsudgifterne til De frivilliges Hus. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Til videre drøftelse. 

  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/8800 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SUU 
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Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller til drøftelse. 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. oktober 2013 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Helle Madsen 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Der ønskes en videre drøftelse vedr. De Frivilliges Hus (DFH). Her primært SUU’s 

ønske om behovet for, at der sikres at de organisationer og foreninger der indgår i 

DFH udfører frivilligt, socialt arbejde. Her blandt andet, at dette i højere grad 

fremgår mere tydeligt af foreningens vedtægter. 

  

Den 31/10 ’13 blev der afholdt et dialogmøde med repræsentanter fra de frivillige 

organisationer i Skagen, Sæby og Frederikshavn; en repræsentant fra 

administrationen og sundhedsudvalgsformand, Anders Broholm. Til mødet blev der 

orienteret om det forestående arbejd med Frederikshavn Kommunes ’Politik for 

frivilligt socialt arbejde’ samt omkring evt. ansættelse af en frivilligkoordinator. 

  

Formanden orienterer. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller til fortsat 

drøftelse. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. november 2013 

Behandlingen fortsætter. 

  

Fraværende: Mogens Brag  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget drøftede De Frivilliges Hus og frivilligområdet i Frederikshavn 

Kommune på mødet d. 12. november.  Her blev administrationen bedt om, at 

undersøge hvilke muligheder der er for at understøtte dels De Frivilliges Hus og 

dels det samlede område for frivilligt socialt arbejde i kommunen.  

Det indledende møde der er afholdt med repræsentanter fra de frivillige 

organisationer i Skagen og Sæby og fra De Frivilliges Hus viser, at der er 

forskellige ønsker til og behov for en understøttende funktion som f.eks. en 

frivilligkoordinator.  

De frivillige i Skagen ser ikke, at de umiddelbart har behov for at kunne benytte sig 

af sådan en ressourceperson, mens de frivillige i Sæby ser positivt på at have 

kontakt til en ressourceperson på frivilligområdet. De Frivilliges Hus har ligeledes 
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stort brug for en person, som kunne stå for den praktiske ledelse af huset og til 

diverse arbejdsopgaver knyttet hertil.  

Erfaringer med en ressourceperson som varetager begge ovennævnte typer 

opgaver har været blandede, idet de frivillige organisationer i Sæby og Skagen ikke 

har følt at de har haft optimal nytte af pågældende.  

Administration har undersøgt muligheden for, at en ressourceperson evt. kunne 

ansættes i fællesskab af kommunen og f.eks. De Frivilliges Hus, men dette har vist 

sig at være umuligt eftersom der ville være tale om sammenblanding af privat og 

offentlig ansættelsesret.  

På baggrund af ovenstående lægges derfor to forslag op til politisk drøftelse og 

godkendelse: 

1.       De Frivillige Hus ansætter en praktisk medarbejder i eget regi, som står for 

de daglige opgaver og drift af De Frivilliges Hus. Her som udgangspunkt 

finansieret af både § 18 midler og PUF midler.  

2.       Der ansættes en ressourceperson i Frederikshavn Kommune, som bistår de 

frivillige organisationer med hjælp til visse opgaver, understøtter udviklingen af 

det frivillige område i kommunen, faciliterer udarbejdelsen og implementeringen 

af ’Politik for frivilligt socialt arbejde’ mv.  

Her anbefales det, at en medarbejder i administrationen frikøbes 5-10 timer om 

ugen til at varetage de ovenstående opgaver.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: 

-         At ovenstående forslag drøftes og godkendes. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. december 2013 

·          De frivilliges hus tildeles 120.000,- årligt til drift i årene 2014-2016. 

·          De frivilliges hus tildeles 100.000,- årligt til en koordinatorfunktion til rådighed 

for huset og de tilknyttede foreninger i årene 2014-2016. Det antages at der 

også tildeles PUF-midler fra ministeriet. 

·          Der udpeges en ressourceperson i forvaltningen på ca. 5 timer ugentligt til 

rådgivning mv. for alle frivillige foreninger i Frederikshavn Kommune. Denne 

person arbejder ud fra ”politikken for frivilligt socialt arbejde” og bevillingen (ca. 

60.000) er for perioden 2014-2017. Personen har også til opgave at se på 

pengestrømmene mellem foreningen mhp. at sikre, at der bliver betalt for brug 

af lokaler mv. Det antages at en af de nuværende medarbejdere i forvaltningen 

varetager funktionen. 

·          Det hele finansieres af §18 midlerne, i alt 280.000,- 

  

Fraværende: Carsten Sørensen og Jørgen Tousgaard. 
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4. Vedtægtsændringer for Ældre Idrættens Samvirke 2013 

 

Sagsfremstilling 

Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) får hvert år bevilget et beløb af 

Sundhedsudvalgets pulje til fordeling mellem ældre/senior idrætsforeninger i 

Frederikshavn Kommune. 

Vedtægterne for Ældreidrættens Samvirke skal i den forbindelse være godkendt af 

Sundhedsudvalget.  Da ÆIS har revideret deres vedtægter, skal disse derfor 

godkendes af Sundhedsudvalget. 

Ændringer af vedtægter for Ældreidrættens Samvirke 

På sidste generalforsamling d 23/4-2013 er der vedtaget ændringer af Vedtægterne 

for Ældreidrættens Samvirke (ÆIS). 

Under § 3 Medlemskab er det præciseret at: 

·         Bestyrelsesmedlemmerne skal alle være fyldt 60 år, eller være 

førtidspensionist og medlem af den ansøgende ældreidrætsforening eller 

klub.  

·         For at blive godkendt som ældreidrætsforening eller klub skal foreningen 

eller klubben helt og aldeles være en selvstændig forening, og ikke på 

nogen måde være en underafdeling af en anden forening hvad tænkes 

kan. 

  

samt et par yderligere småændringer. Ændringerne er markeret med rød skrift i 

bilag. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og handicap indstiller at Sundhedsudvalget 

godkender de foreslåede ændringer i Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke 

(ÆIS)  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. juni 2013 

Ældre Idrættens Samvirke inviteres til en dialog med udvalget på et kommende 

udvalgsmøde. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Formand og næstformand for ÆIS kommer tilstede kl. 15.00. 

  

ÆIS stiller en række spørgsmål til Sundhedsudvalget – vedlægges som bilag. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller til drøftelse. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11088 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Beslutning Sundhedsudvalget den 20. august 2013 

Sagen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til Folkeoplysningsudvalgets 

udtalelse. 

  

Fraværende: Jens Porsborg 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2013 

Folkeoplysningsudvalget nedsætter en arbejdsgruppe som mødes d. 7. november. 

Arbejdsgruppen udarbejder et notat som godkendes af det resterede 

folkeoplysningsudvalg og dette sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.  

  

Arbejdsgruppe: 

Elin Hovedskov  

Karina Gajhede  

Repræsentant fra IS 

Repræsentant fra FUF 

  

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2013 

Sagen genoptages efter Folkeoplysningsudvalgets behandling (se bilag) med 

henblik på at sende Kultur- og Fritidsudvalgets udtalelse til Sundhedsudvalget. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget tilslutter sig Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger jf. 

bilag og returnerer sagen til  Sundhedsudvalget. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for sundhed og ældre indstiller til drøftelse. 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. december 2013 

Et flertal i udvalget bestående af Anders Broholm (V), Helle Madsen (V), Frode 

Thule Jensen (V) og Mogens Brag V kan ikke godkende vedtægtsændringerne og 

ønsker en dialog med ÆIS om andre tildelingskriterier. 

Et mindretal i udvalget bestående af Bruno Müller (S) kan ikke tilslutte sig 

beslutningen om ikke at godkende vedtægtsændringerne. 

  

Udvalget ønsker en mere principiel drøftelse af, hvordan ældreidrætten skal 
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udvikles og støttes fremadrettet. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen og Jørgen Tousgaard. 

 

Bilag 

Brev til Sundhedsudvalgsformand - vedtægtsændring ÆIS 2013.doc (dok.nr.79997/13) 

2013 Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn Kommune.docx (dok.nr.79998/13) 

Spørgsmål til Sundhedsudvalget fra ÆIS (dok.nr.117564/13) 

CKF Notat vedr SUU henvendelse ang ældreidræts Samvirke (dok.nr.126236/13) 

FOU Hørringssvar Ældreidrættens samvirke (dok.nr.169091/13) 
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5. Det borgernære sundhedsvæsen 

 

Sagsfremstilling 

Hvad er det nære sundhedsvæsen? 

  

Begrebet ”Det nære sundhedsvæsen” anvendes ofte i forskellige sammenhænge. 

Men hvad er det egentlig for en størrelse? Og hvad er det nære sundhedsvæsen i 

Frederikshavn Kommune? Og bør det i virkeligheden ikke hedde ”Det borgernære 

sundhedsvæsen”? 

  

For at svare på dette spørgsmål, har Center for Sundhed og Ældre udarbejdet et 

notat. Notatet forsøger at tegne et billede af ”det nære sundhedsvæsens” mange 

aspekter, give et bud på hvordan ”Det borgernære sundhedsvæsen” ser ud i 

Frederikshavn, samt skitsere andre relevante samfundssammenhænge som også 

er relevante at se nærmere på. 

  

I notatet er inspiration til hvordan man kan organisere og kommunikere ”Det 

borgernære Sundhedsvæsen” til borgerne, hvilket man har gjort med succes i 

Storbritannien. 

  

Sidst, men ikke mindst, så giver notatet bud på en række rammesætninger, som 

skal være styrende for hvordan vi som kommune arbejder i og udbygger ”Det 

borgernære Sundhedsvæsen” 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: 

 At notatet drøftes 

 At rammesætningerne vedtages 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. december 2013 

Drøftet og godkendt. 

Fraværende: Carsten Sørensen og Jørgen Tousgaard  

  

  

  

 

Bilag 

Oversigtskema - oversigt - organisation af sundhedsaftaler.pdf (dok.nr.177509/13) 

Det borgernære sundhedsvæsen_november 2013_pdfversion.pdf (dok.nr.177535/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/23934 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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6. Status for nye trænings- og sundhedscenterfaciliteter i 

Frederikshavn december 2013 

 

Sagsfremstilling 

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ejendomscenteret og Center for 

Sundhed og Ældre har drøftet forskellige scenarier og muligheder. 

Ejendomscenteret arbejder i øjeblikket på at afdække hvilke muligheder der kan 

sættes i spil, men er pt. ikke færdige med denne afdækning.  

Status på området fremsendes til Sundhedsudvalget, så snart denne afdækning er 

tilendebragt. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at punktet tages 

til efterretning. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. december 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/17785 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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7. Kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet 

 

Sagsfremstilling 

På Sundhedsudvalgets møde den 12. november 2013 tiltrådte udvalget en tidsplan 

for behandling af forslag til kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet. 

Tidsplanen indebærer, at Sundhedsudvalget den 3. december 2013 skulle afholde 

temamøde om kvalitetsstandarderne. Sundhedsudvalget skulle ifølge tidsplanen 

træffe endelig beslutning om godkendelse i februar 2014. 

  

Som følge af, at hjælpemiddelområdet den 1. januar 2014 overgår fra 

Sundhedsudvalget til Socialudvalget, foreslås en revideret tidsplan. Den reviderede 

tidsplan indebærer, at kvalitetsstandarderne drøftes på et temamøde i 

Socialudvalget i 2014 og vedtages i Socialudvalget senere i 2014. På denne måde 

bliver det samme udvalg, der drøfter kvalitetsstandarderne og træffer beslutning om 

endelig godkendelse. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for hjælpermiddelområdet indstiller, at følgende tidsplan 

vedtages: 

·         Marts 2014: Udkast til kvalitetsstandarder sendes til Socialudvalget 

·         April 2014: Temamøde med deltagelse af Socialudvalget og administrationen 

·         Maj 2014: Indarbejdelse af Socialudvalgets kommentarer 

·         Maj 2014: Høring i Handicapråd og Ældreråd 

·         Juni 2014: Socialudvalget træffer beslutning om godkendelse af 

kvalitetsstandarder 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. december 2013 

Tidsplan godkendt. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/18734 

 Forvaltning: Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: SUU 
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8. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

  

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af 

fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor 

sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 

sammenlignet med 2011.  

  

Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt til og med september 2013 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent et år tilbage fra oktober 2012 til og med september 2013. Der er, 

som noget nyt, indsat en gennemsnitlig procent for hvert center. 

  

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 

delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 

hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 

sygdom (§ 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således 

overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, 

funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, 

vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. 

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 

under de respektive centre. 

 

Indstilling 

  

Direktøren med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at udvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. december 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen 

  

 

Bilag 

Sygefraværsstatistik sept. 2013.doc (dok.nr.169753/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/4043 

 Forvaltning: HR 

 Sbh: hahe 

 Besl. komp: SUU 
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9. Orientering om sag vedrørende boligskift 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/5015 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: phjc 

 Besl. komp: SUU 
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10. Udvalgsformanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/192 

 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 
   

 

 
 


