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1.

Sundhedsudvalget økonomisk status 30.09.13

Sagsfremstilling
Hermed forelægges den økonomiske status pr. den 30. september 2013 for
Sundhedsudvalget til orientering, idet det bemærkes at denne ikke giver anledning
til yderligere bemærkninger i forhold til den samlede bevillingsmæssige

Åben sag
Sagsnr: 13/22155
Forvaltning: ssf
Sbh: bohn
Besl. komp: SUU

budgetramme, som anført i budgetopfølgningen pr. 31.08.13.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller at sagen tages til
efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. november 2013
Taget til efterretning.
Fraværende: Mogens Brag

Bilag
Sundhedsudvalg ØK-status 300913.pdf (dok.nr.161260/13)
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2.

Afrapportering af forskningsprojekt om social kapital og

sundhed
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 07/7696
Forvaltning: CSÆ
Sbh: frwo
Besl. komp: SUU

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med AAU, Region Nordjylland samt
Aalborg og Mariagerfjord Kommuner deltaget i et forskningssamarbejde om social
kapital og sundhed. Projektet er nu afsluttet. Formålet var at undersøge, om social
kapital påvirker borgernes sundhed.
Social kapital er en betegnelse for mængden af tillid i et (lokal)samfund, normer om
opførsel samt borgernes deltagelse i foreningslivet mm.
I projektet fandt forskerne på baggrund af sundhedsprofildata ud af, at graden af
social kapital varierer mellem lokalområder både i Frederikshavn Kommune og i de
to andre deltagende kommuner.
Forskerne fandt endvidere, at social kapital statistisk har en betydning for bl.a.
rygning, overvægt og fysisk inaktivitet, der ligger ud over den enkelte borgers
sociale baggrund og forhold. Derimod synes social kapital ikke at have nogen
betydning for alkoholforbrug. Effekten lader ikke til at afhænge af socioøkonomisk
baggrund.
Foruden disse statistiske analyser baserede projektet sig også på interviews med
en gruppe unge (især piger). Blandt de væsentligste resultater var her, at forholdet
til familie og venner samt generelle samfundsformer har stor betydning for de
velstillede unges syn på sundhed: Sundhed er med andre ord vigtigt for især de
unge velstillede piger, og den opfattelse får de blandt andet fra deres
omgangskreds og fra medierne. Der er dog samtidig risiko for, at det kan føre til en
form for stress, fordi de føler, at det er svært at leve op til alle normerne.
Der blev også interviewet en gruppe mindre velstillede piger, for hvem sundhed
ikke betød lige så meget. De prioriterede i stedet generelt velvære i dagligdagen.
På basis af de statistiske analyser og interviewene konkluderer forskerne, at
kommunerne med fordel kan overveje at igangsætte initiativer målrettet
lokalområder – både med fokus på at styrke den sociale kapital og den generelle
sundhed.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller: til orientering.
Beslutning Sundhedsudvalget den 12. november 2013
Taget til efterretning.
Fraværende: Mogens Brag
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3.

Sundhedspanel - køreplan

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte d. 18. september Sundhedsudvalgets anbefaling om etablering
af et Sundhedspanel.

Åben sag
Sagsnr: 13/6410
Forvaltning: CSÆ
Sbh: hato
Besl. komp: SUU

Administrationen har udarbejdet en mere detaljeret køreplan for etableringen af det
kommende Sundhedspanel. Hermed fremlægges nærværende køreplan, med en
mere detaljeret tids- og procesplan for det fremtidige arbejde. Køreplanen er
vedlagt som bilag.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: Til godkendelse.
Beslutning Sundhedsudvalget den 12. november 2013
Godkendt.
Fraværende: Mogens Brag

Bilag
Etablering - Sundhedspanel.pdf (dok.nr.161205/13)
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4.

Uddeling af Frivillighedsprisen

Sagsfremstilling
Formålet med Frederikshavn Kommunes Frivillighedspris er:
• 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 30. oktober
modtaget elleve indstillinger (se vedlagte bilag)..
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.

Åben sag
Sagsnr: 13/22454
Forvaltning: CSÆ
Sbh: frwo
Besl. komp: SUU

Organisatoriske konsekvenser

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller:
At sundhedsudvalget beslutter om Frivillighedsprisen for sidste gang skal
uddeles ved et selvstændigt arrangement i 2013, eller om uddelingen udsættes
til det fælles prisuddelingsarrangement for alle kommunens priser i 2014, som
sundhedsudvalget på sit møde den 8. oktober vedtog at lade Frivillighedsprisen
indgå i.
At sundhedsudvalget fastsætter tid og sted for prisuddelingen, hvis det
besluttes at uddele den i 2013.
At sundhedsudvalget udpeger tre nominerede til Frivillighedsprisen samt
vinderen, hvis det besluttes at uddele den i 2013.
At sundhedsudvalget beslutter om de indstillinger, der er vedlagt i bilagene,
skal danne grundlag for prisuddelingen, hvis den udsættes til 2014, eller om
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-

Center for Sundhed og Ældre indhenter nye indstillinger til den tid
At sundhedsudvalget, hvis det beslutter at vente med at uddele
Frivillighedsprisen til det fælles arrangement i 2014, holder muligheden åben
for at uddele Frivillighedsprisen 2013 ved et selvstændigt arrangement i første
halvdel af 2014, forudsat at det fælles prisuddelingsarrangement først kan
afholdes sidst i 2014.
At Frivillighedsprisen i så fald uddeles på grundlag af de indkomne
ansøgninger.

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. november 2013
Sagens genoptages, når dato for fælles arrangement (primo 2014) er fastlagt.
Fraværende: Mogens Brag

Bilag
Liste over kandidater og indstillere Frivillighedspris 2013.pdf (dok.nr.168812/13)
Oversigt over indstillinger (dok.nr.170095/13)
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5.

Uddeling af Sundhedsprisen 2013

Sagsfremstilling
Formålet med Sundhedsprisen er at understøtte Frederikshavn Kommunes
sundhedspolitik 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.
Frederikshavn Kommune har siden sidste prisuddeling vedtaget en ny
sundhedspolitik med fokus på:
Ulighed i sundhed
Den kompetente borger
Sundhedsfremme
Forebyggelse
På tværs – fra vugge til grav
Sundhedsudvalget har mulighed for at medtænke disse kriterier i sin bedømmelse
af de indkomne prisindstillinger.
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 30. oktober
modtaget tolv indstillinger (vedlagt som bilag).
Sundhedsprisen overrækkes af sundhedsudvalgets formand ved en officiel
sammenkomst på en dato, der fastsættes af sundhedsudvalget.
Birgitte Kvist, afdelingsleder for Sundhedsfremme og Forebyggelse, deltager i
mødet under punktet.

Åben sag
Sagsnr: 13/22387
Forvaltning: CSÆ
Sbh: frwo
Besl. komp: SUU

Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller:
At sundhedsudvalget beslutter om Sundhedsprisen for sidste gang skal
uddeles ved et selvstændigt arrangement i 2013, eller om uddelingen udsættes
til det fælles prisuddelingsarrangement for alle kommunens priser i 2014, som
sundhedsudvalget på sit møde den 8. oktober vedtog at lade sundhedsprisen
indgå i.
At sundhedsudvalget fastsætter tid og sted for prisuddelingen, hvis det
besluttes at uddele den i 2013.
At sundhedsudvalget udpeger tre nominerede til Sundhedsprisen samt
vinderen, hvis det besluttes at uddele den i 2013.
At sundhedsudvalget beslutter om de indstillinger, der er vedlagt i bilagene,
skal danne grundlag for prisuddelingen, hvis den udsættes til 2014, eller om
Center for Sundhed og Ældre indhenter nye indstillinger til den tid.
At sundhedsudvalget, hvis det beslutter at vente med at uddele
Sundhedsprisen til det fælles arrangement i 2014, holder muligheden åben for
at uddele sundhedsprisen 2013 ved et selvstændigt arrangement i første
Sundhedsudvalget - Referat - 12. november 2013

Side 9 af 18

-

halvdel af 2014, forudsat at det fælles prisuddelingsarrangement først kan
afholdes sidst i 2014.
At Sundhedsprisen i så fald uddeles på grundlag af de indkomne
ansøgninger.
At Center for Sundhed og Ældre reviderer retningslinierne for
Sundhedsprisen, således at de kommer til at afspejle Frederikshavn
Kommunes sundhedspolitik.

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. november 2013
Sagens genoptages, når dato for fælles arrangement (primo 2014) er fastlagt.
Fraværende: Mogens Brag

Bilag
Liste over kandidater og indstillere Sundhedspris 2013.pdf (dok.nr.168816/13)
Oversigt over indstillinger (dok.nr.170095/13)
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6.

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

Åben sag
Sagsnr: 11/8800
Forvaltning: CSÆ
Sbh: hato
Besl. komp: SUU

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

Sundhedsudvalget - Referat - 12. november 2013

Side 11 af 18

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
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7.

Udsættelse af kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet

Sagsfremstilling
Den 24. oktober 2013 skulle der have været ekstraordinært møde i
Sundhedsudvalget. Det eneste punkt på dagsorden var en foreløbig præsentation
af forslag til kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet. Mødet blev aflyst, og

Åben sag
Sagsnr: 13/18734
Forvaltning: CSSM
Sbh: mrwi
Besl. komp: SUU

dagsordenspunktet blev flyttet til Sundhedsudvalgets møde den 12. november
2013.
Formålet med dagsordenspunktet er, at Sundhedsudvalget kommenterer på de
kvalitetsstandarder, som administrationen har beskrevet i det foreliggende udkast.
Derudover ønsker administrationen, at Sundhedsudvalget tager stilling til en række
dilemmaer og problematikker, der fremlægges på mødet.
Målet er, at det endelige udkast, der fremlægges til vedtagelse, skal være i
overensstemmelse med udvalgets politiske ønsker og prioriteringer. Den endelige
beslutning om godkendelse var planlagt til Sundhedsudvalgets møde den 3.
december.
Sundhedsudvalgets dagsorden den 12. november er dog for omfattende til at der
vil blive tid til en fyldestgørende politisk drøftelse af kvalitetsstandarderne. Derfor
udsættes dagsordenspunktet til den 3. december, hvor der er færre punkter på
dagsorden. Beslutning om vedtagelse udsættes dermed til 2014.
Indstilling
Direktøren med ansvar for hjælpemiddelområdet indstiller følgende tidsplan til
godkendelse:
3. december 2013: Sundhedsudvalget drøfter det udsendte materiale og fremlagte
dilemmaer
December 2013: Administrationen redigerer kvalitetsstandarder i henhold til
Sundhedsudvalgets tilkendegivelser
Januar 2014: Høring i Handicaprådet og Ældrerådet
Februar 2014: Sundhedsudvalget træffer beslutning om godkendelse af
kvalitetsstandarderne

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. november 2013
Godkendt.
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8.

Udkast til Handicappolitik 2014-17

Sagsfremstilling
Første udkast til en ny handicappolitik for Frederikshavn Kommune ligger nu klar.
Politikken sendes derfor til høring, med henblik på at de forskellige fagudvalg
kommer med kommentarer til udkastet.

Åben sag
Sagsnr: 13/10572
Forvaltning: CHP
Sbh: nikn
Besl. komp: SUU

Arbejdet med handicappolitikken er forankret i en fokusgruppe, der er nedsat af
Socialudvalget. Indholdet i politikken bygger på bidrag fra borgere, pårørende,
medarbejdere, interesseorganisationer og politikere. Bidragene er blandt andet
indhentet på et borgermøde afholdt på Hotel Viking i Sæby. Derudover har borgere
i Frederikshavn Kommune haft mulighed for at komme med bidrag via mail
handicappolitik@frederikshavn.dk. Der er via pressen, hjemmeside, mail, plakater
og intranet udsendt opfordring til at sende bidrag.
Handicappolitikken sendes nu i høring med henblik på, at udvalgenes kommentarer
kan blive indarbejdet i den endelige handicappolitik, der skal behandles i Byrådet i
december 2013. For at kommentarerne kan indarbejdes i politikken, bedes
høringssvar afgivet senest den 2. december 2013.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at udvalget
afgiver kommentarer til det første udkast til en ny handicappolitik.
Beslutning Sundhedsudvalget den 12. november 2013
Udvalget noterer sig at værdier og menneskesyn i udkast til handicappolitikken
harmonerer med sundhedspolitikkens.

Bilag
HCP Første udkast.pdf (dok.nr.163517/13)
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9.

Leasing af genbrugshjælpemidler

Lukket sag
Sagsnr: 13/22583
Forvaltning: CSSM
Sbh: mrwi
Besl. komp: SUU/ØU
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10. Boligskift 2001, Middelbanke, Skagen

Lukket sag
Sagsnr: 13/5015
Forvaltning: LS
Sbh: ziha
Besl. komp: SOU
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11. 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

Carsten Sørensen

Frode Thule Jensen

Mogens Brag

Bruno Müller

Jørgen Tousgaard

Helle Madsen
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