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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 142246/13 Åben Sundhedsudvalget budgetopfølgning 310813.pdf 

2 141959/13 Åben Frivillighedspolitik - tids- og procesplan.pdf 

 
  



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 08. oktober 2013 Side 4 af 14 

 

1. Sundhedsudvalgets budgetopfølgning 31 08 13 

 

Sagsfremstilling 

Økonomicentret har i samarbejde med centercheferne foretaget budgetopfølgning 

pr. 31 august 2013 for Sundhedsudvalgets område. Heri er budget, forbrug og 

andre budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet.  

  

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 319,5 

mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31 august 2013 er opgjort til et 

nettomindreforbrug på -0,1 mio. kr. 

  

Hertil kommer overført overskud fra 2012 (bankbøgerne) på *10.0 mio. kr. 

*I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012, besluttede Sundhedsudvalget 

at afsætte en pulje til investering i tværgående forebyggende tiltag, midlerne er en 

del af det overførte overskud fra 2012 og er medregnet i den samlede overførsel. 

  

  

Sundhedsudvalgets korrigerede budgetramme til anlæg er på 4,0 mio. kr. og det 

forventede regnskabsresultat pr. 31 august 2013 er et mindreforbrug på -3,0 mio. 

kr., der kan henføres til endnu ikke forbrugte overskud fra 2012 samt 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 8. oktober 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Helle Madsen 

  

 

Bilag 

Sundhedsudvalget budgetopfølgning 310813.pdf (dok.nr.142246/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19776 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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2. Politik for frivilligt socialt arbejde 

 

Sagsfremstilling 

Politik for frivilligt socialt arbejde 

  

Sundhedsudvalget har besluttet, at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en 

politik for frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn Kommune. 

  

I fremtiden er der lagt op til en højere aktivering af borgernes deltagelse og deres 

ressourcer i forhold til at skabe fremtidens velfærdssamfund – og her spiller de 

frivillige kræfter en central rolle.  

  

I Frederikshavn Kommune har vi vigtige samarbejdspartnere, og central 

ressourcer, i de mange og forskelligartede frivillige sociale foreninger, 

organisationer og grupper samt fritidsforeninger og -tilbud der findes i kommunen. 

Disse organisationer, foreninger og grupperinger har ligeledes en vigtig funktion i 

forhold til, at styrke sammenhængskraften mellem kommunen og lokalsamfundene. 

Ligeledes understøtter de og supplerer kommunens indsatser og tilbud til gavn for 

det hele menneske - det vil sige, både borgernes psykiske og fysiske velvære. 

Herudover tilbyder de fællesskab, menneskeligt samvær, personlige bånd og 

netværk, hvilket også bidrager til at skabe bedre livskvalitet for kommunens 

borgere. 

  

Ligeledes er det vigtigt, at sikre gode rammer for at borgere, kommune, frivillige 

organisationer, lokalsamfund, og private erhvervsinteresser kan skabe løsninger i 

fællesskab. 

  

For at sikre de bedste rammer for denne samskabelse på social- og 

sundhedsområdet er der igangsat udarbejdelse af en politik for disse områder. 

Herfor præsenteres nærværende tids- og procesplan for arbejdet til politisk 

drøftelse. 

  

Herudover lægges der, i forbindelse med udarbejdelsen af ’Politik for frivilligt socialt 

arbejde’, op til etableringen af et fælles netværk eller forum for visionspolitikker. 

Dette for at sikre, at der er sammenhæng mellem de visionspolitikker der 

udarbejdes i Frederikshavn Kommune, skabe mulighed for så bred involvering af 

Centre i de respektive politikker som udarbejdes og for at sikre at disse politikker 

udarbejdes i overensstemmelse med de mere overordnede strategier for 

Frederikshavn Kommune, både på kort og lang sigt.  

  

HovedMED i Frederikshavn Kommune har også nedsat en arbejdsgruppe til 

udarbejdelse af overordnede retningslinjer for vilkår for frivilligt arbejde. 

Arbejdsgruppen starter med at lave en ambition for frivillighed, som præsenteres 

for HovedMED på mødet den 12. december 2013. Herefter ser arbejdsgruppen på 

muligheder, vilkår og retningslinjer og hvilke spørgsmål der i øvrigt rejser sig i 

forbindelse med arbejdet som frivillig. Arbejdsgruppen og dens arbejde indgår som 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19518 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SOU 
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centrale delelementer i udarbejdelsesprocessen omkring Frederikshavn 

Kommunes ’Politik for frivilligt socialt arbejde’ og involveres i processen. 

  

Tids- og procesplan er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social- og sundhedsområdet indstiller, at tids- og 

procesplanen drøftes og godkendes. 

   

  

 

Beslutning Socialudvalget den 7. oktober 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Birgit S. Hansen og Helle Madsen. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. oktober 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Helle Madsen 

  

 

Bilag 

Frivillighedspolitik - tids- og procesplan.pdf (dok.nr.141959/13) 
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3. Samlet arrangement for uddeling af kommunale priser 

2014?  

 

Sagsfremstilling 

Gennem Frederikshavn Kommunes priser: Sundhedsprisen, Frivilligprisen, 

Kulturprisen og ”Godt-Gået” prisen, sættes der fokus på borgernes indsats i 

frivilliglivet og kulturlivet. 

  

Sundhedsprisen: 

Sundhedsudvalget uddeler en årlig sundhedspris på 10.000 kr. til en eller flere 

borgere, en forening, en organisation eller en institution, der har gjort en særlig 

indsats for at fremme sundheden i Frederikshavn Kommune. Prisen uddeles i 

november måned hvert år.  

  

Frivillighedsprisen: 

Frederikshavn Kommune belønner frivilligt arbejde, der gør en forskel. 

Formålet med Frivillighedsprisen er, at 

 fremme det frivillige sociale engagement 

 synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige 

 markedsføre og anerkende det sociale engagement 

 fremme erfaringsdelingen blandt de frivillige 

 Frivillighedsprisen udeles af Sundhedsudvalget og er på 10.000 kr. 

  

Det Lokale Beskæftigelsesråd uddeler årligt en ”Virksomhedspris”  

Prisen er for private og offentlige virksomheder, store som små i Frederikshavn 

Kommune og Læsø Kommune, som markerer sig med initiativer, der fastholder 

eller integrerer personer på arbejdspladsen. 

Virksomhedsprisen er på kr. 25.000 og prisen gives til fælles aktiviteter for 

virksomhedens ansatte. Med prisen følger et kunstværk af en lokal kunstner. 

  

Kulturbolden: 

Stafetten ”Kulturbolden”, der tidligere lå i regi af Kulturelt Samråd med en takst på 

20.000 kr. er efter samrådets nedlæggelse besluttet videreført i Kultur- og 

Fritidsudvalgets regi i en form, som støtter op om kulturen. Der er ikke besluttet, 

hvilken takst Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker fastsat. Kultur- og Fritidsudvalget 

besluttede i november 2012, at Kulturbolden uddeles sammen med ”Godt Gået 

prisen”  

  

Godt Gået prisen: 

Borgmesteren uddeler ”Godt Gået” prisen – en påskyndelse for en flot indsats. 

A. Prisen kan tildeles personer, der udtages til landshold eller tilsvarende 

repræsentative hold. Prisen kan i særlige tilfælde tildeles individuelle - eller hold 

præstationer, der repræsenterer og er indstillet af en af kommunens foreninger 

(godkendt under folkeoplysningsudvalget) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9156 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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B. Prisen kan tildeles individuelle eller hold, der repræsenterer og er indstillet af en 

af kommunens foreninger (godkendt under § 4 frederikshavner-ordningen), og som 

i det foregående år har vundet et officielt dansk eller jysk mesterskab eller et andet 

tilsvarende højt rangeret mesterskab.  

  

Under samme arrangement uddeles også 4 hædersbevisninger af 10.000 kr.: 

1. Årets individuelle præstation. Prisen er på 10.000 kr.  

2. Årets bedste hold. Prisen er på 10.000 kr.  

3. Årets bedste lederpræstation. Prisen er på 10.000 kr. 

4. Årets kulturtalent / årets oplevelse. Prisen er på 10.000 kr.  

  

  

Ved at samle ovennævnte priser til et årligt arrangement, kan Frederikshavn 

Kommune opnå: 

 endnu større publikum til prisuddelingerne, end priserne hver især vil 

kunne opnå  

 en større pressemæssig dækning gennem udarbejdelse af nyt 

prisuddelingskoncept og professionel afvikling 

 puljemidler, der i dag afsættes til hver af de fire priser for bedre udnyttelse 

af ressourcer 

 samarbejde på tværs af centre 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter 

1. om Kultur- og Fritidsudvalget ser en mulighed for at samle priserne, og hvis 

denne mulighed foreligger 

2. oversender sagen til høring i Sundhedsudvalget og Det Lokale 

Beskæftigelsesråd 

3. genoptager sagen efter høring i Sundhedsudvalg og Det Lokale 

Beskæftigelsesråd 

  

  

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 

1.     Godkendt 

2.     Godkendt 

3.     Godkendt 
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Fraværende: Peter Laigaard, Jens Porsborg 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. oktober 2013 

Sundhedsudvalget tilslutter sig Kultur- og Fritidsudvalgets forslag. 

  

Fraværende: Helle Madsen 
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4. 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. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/8800 

 Forvaltning: Center for Sundhed og 

Ældre 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SUU 
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Indstilling 

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

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. oktober 2013 

Sagen genoptages. 

  

Fraværende: Helle Madsen 
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5. Beslutning vedr. kompensation i gammel boligsag 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 13/5015 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: ziha 

 Besl. komp: SUU 
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6. 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 
   

 

 
 


