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1. Orientering om status på projekt ” Forebygge unødvendige 

indlæggelser ved øget kommunalfaglig indsats” 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget orienteres om status på projektet, idet projektet har ændret form 

og fordi der er sket ændringer i forhold til de opgaver centrene har i forhold til den 

indsats der skal ske, for at vi effektivt kan forebygge de unødvendige indlæggelser   

Hanne Bjørnlund deltager under punktet. 

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for.Social- og sundhedsmyndighed indstiller: Til 

drøftelse 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. februar 2013 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Projektstatus - "Forebygge unødvendige indlæggelser ved øget kommunalfaglig 

indsats" (dok.nr.20859/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/9630 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: SUU 
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2. Møde mellem Sundhedsudvalget og De Frivilliges Hus 

 

Sagsfremstilling 

De frivilliges Hus kommer på besøg kl. 16.00. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. februar 2013 

Drøftet. 

 

Bilag 

Redegørelse for decentrale aktiviteter for De Frivilliges Hus - Redegørelse for decentrale møder 

DFH.doc (dok.nr.21646/13) 

Forsinket flytning: De Frivilliges Hus (dok.nr.21631/13) 

Besked fra De Frivilliges Hus om PUF-midler (dok.nr.21624/13) 

Vedr: tildeling for puljer for 2013 - PUF (dok.nr.21629/13) 

De Frivilliges Hus - Status på Husets situation (dok.nr.4039/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/8800 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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3. Partnerskab om dokumentation af kommunal sygepleje 

 

Sagsfremstilling 

KL gennemførte i 2010 et strategiprojekt om dokumentation i den kommunale 

sygepleje med deltagelse af fire kommuner. Strategiprojektet resulterede i ny viden 

om og dokumentation af indsatsen i hjemmesygeplejen. Samtidig viste 

strategiprojektet også, at der var et stort behov for at kommunerne samarbejder for 

at udvikle den fremtidige dokumentation den kommunale sygeplejes indsatser. 

  

Som følge af Strategiprojektets anbefalinger, iværksatte KL et nyt projekt, som 

skulle imødekomme de behov, som var blevet afdækket via Strategiprojektet, under 

titlen ”Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje”. Frederikshavn 

Kommune har indgået i dette projekt som 1 ud af 45 kommuner, og har forpligtet 

sig til at levere viden og deltage i de arbejdsgrupper, som skal udarbejde nye 

dokumentationspraksis. Desuden har kommunerne forpligtet sig til, at arbejde aktivt 

med implementering af dokumentation af sundhedsydelser, fælles kommunale 

standarder for hvad og hvordan der dokumenteres, styrke det sundhedsfaglige 

fokus bl.a. gennem konsekvent brug af aktionsdiagnoser (den diagnose som 

udløser et behov for kommunal sygepleje), samt at sygeplejeydelser alene bevilges 

efter sundhedsloven. Data fra dokumentationen leveres til KL som vil anvende 

dette i forhandlingerne om økonomi til den kommunale sygepleje. 

  

Behovet for at dokumentere den kommunale sygeplejes arbejde udspringer af de 

flere, nye og komplekse pleje- og behandlingsopgaver som går fra sygehusene og 

ud til kommunerne. Disse nye opgaver kræver at ledelsen skal kunne arbejde 

strategisk og målrettet med prioritering af disse indsatser – hidtil er sygeplejen 

blevet dokumenteret på individniveau, men der er behov for at kunne dokumentere 

sygeplejen så det kan bruges som ledelsesinformation, både på lokalt og nationalt 

plan. Det har været vanskeligt at dokumentere at kommunerne rent faktisk i 

stigende grad løser nye og mere komplekse opgaver, fordi det hidtil ikke har været 

muligt at sammenligne på tværs af kommuner.  Partnerskabsprojektet har lavet et 

fælles redskab til registrering, så det nu er muligt at lave sammenlignelige data på 

tværs af alle 45 kommuner. 

  

Partnerskabsprojektet har nu været i gang i godt 1½ år, og har leveret følgende: 

  

·       Et fælles indsatskatalog: som skal anvendes i forhold til sygeplejeindsatser, der 

leveres i hjemmesygeplejen, på plejecentre, aflastningspladser, i akutteams og 

sygeplejeklinikker. 

·       En fælles registrering af data, så kommunerne kan levere valide, 

sammenlignelige data af hvilke indsatser sygeplejen laver, henvisningskilder og 

flow i sygeplejeindsatserne. 

·       Et notat om hvordan kvaliteten sikres i sygeplejen: som beskriver de 

nuværende udfordringer med kvalitetssikring, og beskriver en række metoder 

som inspiration til hvordan kommunerne kan arbejde med dette. 

·       Et notat om delegation og brug af kompetenceprofiler, som belyser den 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/737 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SOU/SU 
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lovmæssige ansvarsfordeling, når der leveres sygeplejeindsatser efter 

sundhedsloven i en kommune. Notatet indeholder også en beskrivelse af, 

hvordan der kan arbejdes med rammedelegation gennem udvikling og brug af 

redskabet ”faglige kompetenceprofiler”. 

Et kardinalpunkt i projektet er, at det vist sig nødvendigt at forholde sig til den 

nuværende praksis, hvor en del af de sundhedsfaglige indsatser leveres som 

ydelser under Serviceloven. KL skriver: 

  

”Det er både nødvendigt og fagligt godt at delegere ydelser fra hjemmesygeplejen 

til andre faggrupper, men det er vigtigt, at ydelserne uanset hvem der leverer dem, 

fortsat dokumenteres som ydelser efter sundhedsloven….() Den nuværende 

praksis, hvor mange delegerede sygeplejeydelser bevilges som hjemmepleje 

bidrager endvidere til uklarhed om borgernes retssikkerhed og uklarhed på hvor og 

hvordan det sundhedsfaglige ansvar er placeret i organisationen” (KL Januar 

2011). 

  

Partnerskabsprojektet er nu nået til den afsluttende fase og implementeringen af 

ovenstående anbefalinger er i fuld gang. I Frederikshavn er vi i gang på 

Ældreområdet og vil løbende udrulle andre kommunale sygeplejeydelser, 

eksempelvis i Sundhedscentrene. 

  

Som en udløber af KL partnerskabsprojektet har Center for Sundhed og Ældre 

desuden iværksat et opkvalificeringsforløb til hjemmesygeplejerskerne og social- 

og sundhedsassistenterne – se sagsfremstilling herom. 

  

Ingeborg Buus og Tanja Nørgård deltager under punktet. 

 

Indstilling 

Den konstituerede direktør med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: 

til orientering  

 

Beslutning Socialudvalget den 6. februar 2013 

Taget til efterretning. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. februar 2013 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Notat Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen[1].pdf (dok.nr.5225/13) 

Godkendt notat_Delegation og brug af kompetenceprofiler[1].pdf (dok.nr.5228/13) 

Det færdige indsatskatalog dec 2012.pdf (dok.nr.14372/13) 
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4. Kompetenceløft til hjemmesygeplejen 

 

Sagsfremstilling 

De nye og mere komplekse opgaver på sundheds- og ældreområdet i 

kommunerne, som følge af udbyggelsen af det nære sundhedsvæsen, betyder at 

det kommunale sundhedsfaglige personale har behov for at få et kompetenceløft. 

Som en ud af 45 kommuner har Frederikshavn Kommune været en del af KL’s 

partnerskabsprojekt om dokumentation af indsatsen i hjemmesygeplejen (se 

sagsfremstilling vedr. KL partnerskabsprojekt). Partnerskabsprojektet er i sig selv et 

stort løft for hjemmesygeplejen. Vores nabokommuner, som ikke er en del af 

projektet, ser nu på os for at lære af den erfaring og viden som er høstet via dette 

projekt. For Frederikshavn Kommune er det naturlige næste skridt at tage fat på 

opkvalificeringen af personalet, således at udfordringerne kan mødes nu og for at 

fremtidssikre den kommunale indsats i forhold til det nære sundhedsvæsen. 

Kompetenceløftet skal sikre at vores sundhedsfaglige personale kan møde de nye 

udfordringer i form af:  

·           nye faglige krav  

·           skiftet fra fokus på pleje til (sygehus)behandling i nærmiljøet 

·           øget fokus på at understøtte borgernes egne ressourcer og mestring 

·           den teknologiske udvikling  

·           de øgede krav til samarbejde på tværs af kommunale indsatser og 

samarbejdet med praktiserende læger og sygehusene 

·           dokumentation af indsatsen 

For at imødekomme disse udfordringer har Center for Sundhed og Ældre indgået et 

samarbejde med Sygehus Vendsyssel om at tilrettelægge et opkvalificeringsforløb i 

foråret (se vedlagte formålsbeskrivelse). Samarbejdet med Sygehus Vendsyssel er 

indgået for at sikre, at den viden som overføres er den nyeste inden for de 

forskellige områder, og for at styrke samarbejdet mellem hjemmesygeplejen og de 

centrale sygehusafdelinger. 

Forløbet er i første omgang rettet mod medarbejdere med sygeplejefaglig baggrund 

og afholdes løbende hen over foråret, fordelt på tre hold. Til efteråret planlægges et 

samlet forløb for både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Efterårets 

kursusrække sigter imod, at give de to faggrupper en dybere forståelse af 

hinandens kompetencer og opgaver og dermed styrke det daglige samarbejde, 

men også at skabe en fælles viden om de nye krav og opgaver på området. 

 

Indstilling 

Den konstituerede direktør for Center for Sundhed og Ældre indstiller: til orientering 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. februar 2013 

Taget til efterretning. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. februar 2013 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/737 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SOU/SU 
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- Kompetenceudvikling af hjemmesygeplejen.pdf (dok.nr.14395/13) 
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5. Ændring af sundhedsudvalgets mødedato i august 2013 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd godkendte den 29. august 2012 mødekalender for 2013. 

  

Byrådets møde fastlagt til onsdag den 28. august 2012 ønskes imidlertid flyttet til 

mandag den 2. september 2013.  

  

De fastsatte datoer for møder i Økonomiudvalget og de stående udvalg i august 

rykkes en uge frem i forhold til de først besluttede datoer. Denne beslutning 

foretages dog i fagudvalgene. 

  

Forslag om ændring af mødedatoer skal ses i sammenhæng med den tidsplan, 

Økonomiudvalget skal godkende for budgetlægning 2014-2017. Budgettidsplanen 

planlægges således, at udvalgenes budgetbehandling kan foregå udenfor 

skolernes sommerferie. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at Sundhedsudvalgets møde planlagt til tirsdag den 13. 

august flyttes til tirsdag den 20. august 2013 kl. 14.00. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. februar 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Mogens Brag. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/192 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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6. Genvurdering af retningslinier for § 18-puljen 

 

Sagsfremstilling 

De eksisterende retningslinjer for § 18-puljen er senest ændret i marts 2012. 

Sundhedsudvalget har ønske om at de bliver genvurderet for at sikre, at de stadig 

er funktionelle. Forvaltningen fremsender her de eksisterende retningslinjer til 

genvurdering. 

  

Birgitte Kvist deltager under behandling af punktet. 

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller: til drøftelse. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. februar 2013 

Administrationen undersøger følgende i forhold til kommende behandling af 

retningslinjerne: 

1.     En grænse på f.eks. 25% i forhold til rådgivning, hvilke konsekvenser har det. 

2.     Mulighed for tildeling efter antal medlemmer – hvilke konsekvenser har det. 

3.     Muligheden for at prioritere sundhedsindsatser, hvad giver lovgivningen mulighed 

for. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

  

 

Bilag 

Retningslinier for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter §18.docx (dok.nr.19848/13) 

Eksempel på bevillingsbrev 2013 - over 10.000 kr. (dok.nr.19856/13) 

§ 18 redegørelsen 2011.pdf (dok.nr.20983/13) 

§ 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011 - 

Følgebrev_Kommunalbestyrelsesmedlemmer.pdf (dok.nr.20981/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/6099 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: frwo 

 Besl. komp: SUU 
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7. Overførsel af køreselsbudgetter til Det Fælles 

Kørselskontor 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune tilbyder forskellig borgerkørsel efter visitation, fx til skole, 

dagtilbud, læge, speciallæge, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. Nogle 

kørsler er variable, andre er faste. 

Byrådet besluttede på møde d. 19. september 2012, at der skulle indgås aftale 

med NT Flextrafik for alle variable kørsler med virkning fra 1. marts 2013 og for alle 

faste kørsler med virkning fra 1. august 2013. 

Kørslerne skal administreres fra et fælles kørselskontor, som oprettes i 

Borgerserviceregi med virkning fra d. 1. marts 2013. 

Det forventes, at de nuværende kørselsbudgetter kan reduceres væsentligt ved 

brug af NT Flextrafik og central styring, og for at følge udviklingen tæt anbefales 

det, at budgetterne for borgerkørslen samles i Det Fælles Kørselskontor. Ligeledes 

vil den vedtagne besparelse på kørselsområdet kunne indgå i budgettet for 

kørselskontoret.  

Byrådet besluttede endvidere på møde d. 19. september 2012, at kørselskontoret 

oprettes med 4 årsværk. I dag bruges 2.7 årsværk på opgaven, men idet der 

hjemtages opgaver fra vognmændene, er der et merbehov på 1,3 årsværk, som 

kan finansieres af den forventede besparelse på kørselsbudgetterne. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at 

1. der pr. 1. marts 2013 overføres et kørselsbudget på 6.305.439 kr. 

(7.673.528 kr. i overslagsårene) til Det Fælles Kørselskontor og at beløbet 

finansieres ved overførsel af midler fra følgende områder: 

Budget 2013 Overslags-

årene 

  

2.092.698 kr. 2.511.238 kr. fra Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed vedrørende 

genoptræningskørsel 

(Sundhedsudvalgets budgetområde) 

919.983 kr. 1.210.980 kr. fra Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed vedrørende 

aktivitetskørsel (Socialudvalgets 

budgetområde) 

1.621.983 kr. 1.946.380 kr. fra Borgerservice vedrørende kørsel til 

læge og speciallæge (Økonomiudvalgets 

budgetområde) 

21.667 kr. 26.000 kr. fra Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed vedrørende 

afprøvning af hjælpemidler 

(Sundhedsudvalgets budgetområde) 

1.649.108 kr. 1.978.930 kr. fra Center for Teknik og Miljø 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/6503 

 Forvaltning: BC 

 Sbh: jeov 

 Besl. 

komp: BUU/SOU/SUU/PMU/ØU/BR 
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vedrørende NT-handicapkørsel (Plan- og 

Miljøudvalgets budgetområde) 

  

2. der pr. 1. august 2013 overføres et kørselsbudget på 8.491.806 kr. 

(19.380.334 kr. i overslagsårene) til Det Fælles Kørselskontor og at beløbet 

finansieres ved overførsel af midler fra følgende områder: (Børne- og 

Ungdomsudvalgets budgetområde) 

Budget 2013 Overslags-

årene 

  

783.969 kr. 1.881.526 kr. fra Center for Familie vedrørende SFO, 

aflastning, fritidstilbud m.v. I 

budgetbeløbet er medregnet 50% 

statsrefusion 

222.208 kr. 533.298 kr. fra Center for Familie vedrørende 

specialbørnehave 

7.485.629 kr. 16.965.510 kr. fra Center for Undervisning og 

Tværgående Ungeindsats vedrørende 

skolekørsel 

  

3. dele af forventet besparelse på kørselsbudgetterne jf byrådets beslutning 

af 19. september 2012 – ca. 500.000 kr. anvendes til finansiering af 

merbehovet på 1,3 årsværk til administrative ressourcer i Det Fælles 

Kørselskontor. 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 

Indstillingen tiltrædes med enighed om, at  

1. det overfor NT præciseres, at udbud tilrettelægges udfra normale 

overenskomstmæssige vilkår 

2. NT inddrager sociale klausuler 

3. området følges nøje 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. februar 2013 

Godkendt. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Anbefales. 

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. februar 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag. 
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Bilag 

Forslag til en styrket borgerkørsel i Frederikshavn Kommune (dok.nr.102069/12) 
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8. Overførsel af administrative ressourcer til Det Fælles 

Kørselskontor 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune tilbyder forskellig borgerkørsel efter visitation, fx til skole, 

dagtilbud, læge, speciallæge, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter.  

Kørselsordningerne varetages på nuværende tidspunkt af forskellige centre. I 

henhold til Byrådets beslutning på møde d. 19. september 2012 skal der etableres 

et fælles kørselskontor for de forskellige typer af borgerkørsel. Kontoret oprettes i 

Borgerserviceregi med virkning fra d. 1. marts 2013.  

Udgiften til etablering af det fælles kørselskontor finansieres indenfor 

budgetrammen, således at de midler, der anvendes på administration af opgaven 

ved de nuværende kørselsordninger, overføres fra de respektive centre til 

kørselskontoret. Det drejer sig i alt om midler svarende til 2,7 årsværk for et 

budgetår. Overførslen for budget 2013 er reduceret forholdsmæssigt under 

hensyntagen til overdragelsesdatoen, som er henholdsvis d. 1. marts og d. 1. 

august 2013. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at 824.338 kr. i 2013 og 1.058.353 kr. i overslagsårene 

overføres Det Fælles Kørselskontor og at beløbet overføres fra følgende områder: 

Budget 2013 Overslags-

årene 

  

157.051 kr. 188.461 kr. fra Center for sundhed og Ældre 

(aktivitetskørsel) – Socialudvalgets 

budgetområde 

138.257 kr. 165.908 kr. fra Center for Sundhed og Ældre 

(træningskørsel) – Sundhedsudvalgets 

budgetområde 

5.196 kr. 6.236 kr. fra Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed (afprøvning af 

hjælpemidler) – Økonomiudvalgets 

budgetområde 

13.503 kr. 16.204 kr. fra Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed (NT 

Handicapkørsel) Økonomiudvalgets 

budgetområde 

53.284 kr. 63.941 kr. fra Økonomicenteret (udbud) – 

Økonomiudvalgets budgetområde 

36.436 kr. 87.446 kr. fra Center for Undervisning og 

Tværgående Ungeindsats (skolekørsel og 

sygekørsel til ungdomsuddannelser) – 

Økonomiudvalgets budgetområde 

21.187 kr. 50.849 kr. fra Center for Familie (SFO, 

specialbørne-have, aflastning, 

fritidstilbud) – Økonomiudvalgets 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/6503 

 Forvaltning: BC 

 Sbh: jeov 

 Besl. komp: SOU/SUU/ØU/BYR 
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budgetområde 

399.424 kr. 479.308 kr. fra Borgerservice (kørsel til læge og 

speciallæge) – Økonomiudvalgets 

budgetområde 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 6. februar 2013 

Godkendt. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. februar 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Mogens Brag. 

 

Bilag 

Forslag til en styrket borgerkørsel i Frederikshavn Kommune (dok.nr.102069/12) 
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9. Orientering om Taleinstituttets fremtidige 

opgavevaretagelse 

 

Sagsfremstilling 

Kontaktudvalget besluttede i september 2012, at der skulle igangsættes en proces i 

kommunerne omkring fremtidig håndtering af opgaver, som Taleinstituttet løser. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra de 11 kommuner og fra 

Regionen. 

Der skulle udarbejdes en model/modeller, der kan sikre både faglig og økonomisk 

bæredygtighed 

  

Processen viste: 

 Alle Kommuner ønsker principielt et Taleinstitut 

 Ingen kommuner ønsker et fremtidigt Taleinstitut med samme volumen og 

med samme omfang som nu 

 Regionen mente ikke at kunne drive et Taleinstitut af mindre volumen og 

omfang end det nuværende 

  

Arbejdsgruppen meldte tilbage til Borgmestergruppen, at opgaven ikke umiddelbart 

kunne løses med den præmis, at Taleinstituttet skulle bestå. 

  

Tilbagemeldingen til arbejdsgruppen var at se på andre modeller. 

Arbejdsgruppen har tænkt en model med 4 kommunale kommunikationscentre (de 

nuværende 4 Specialskoler for Voksne, Hjørring, Aalborg, Vesthimmerland og 

Thisted) 

  

Temadag fredag den 18. januar med overskriften ”Fra Taleinstitut til Partnerskab” 

afstedkom adskillige input fra tværfaglige/tværkommunale cafédrøftelser. 

KL sammenskriver disse input til en model, der fremlæges for Kontaktudvalget den 

31. januar. 

Regionen fremlægger samtidig en model med 4 centre og med mobilt personale fra 

Taleinstituttet på centrene. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Socialudvalget den 6. februar 2013 

Et flertal bestående af Birgit S. Hansen (S), Jørgen Tousgaard (S), Christina Lykke 

Eriksen (SF), Carsten Sørensen (DF) ønsker, at Taleinstituttet bevares samlet af 

hensyn til de svageste borgere. Et mindretal bestående af Peter E. Nielsen (K), 

John CHristensen (V) og Helle Madsen (V) afventer Byrådets behandling af sagen. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/8204 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: SOU/BUU 



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 12. februar 2013 Side 18 af 21 

 

Et flertal i udvalget ønsker, at Taleinstituttet bevares samlet af hensyn til de 

svageste borgere. 

Anders Broholm og Pia Karlsen afventer byrådets behandling af sagen. 

  

Fraværende: ingen 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. februar 2013 

Bruno Müller, Jørgen Tousgaard og Carsten Sørensen ønsker, at Taleinstituttet 

bevares samlet af hensyn til de svageste borgere. Helle Madsen, Anders Broholm 

og Frode Thule Nielsen afventer Byrådets behandling af sagen. 

  

Fraværende: Mogens Brag 
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10. Valg af totalentreprenør og godkendelse af låneoptag i 

interessentskabet, Sundhedshus Sæby 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 10/10681 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU/ØU/BR 
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11. Formanden 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 
   

 

 
 


