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1. 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 

 

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) 
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2. Sundhedsudvalget - budgetforslag 2014 

 

Sagsfremstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed, har indenfor den udmeldte 

budgetramme for Sundhedsudvalgets område, udarbejdet et administrativt 

budgetoplæg 

Dette oplæg udgør, sammen med de øvrige områders bidrag, Direktionens 

budgetforslag, som udsendes til alle medlemmer af Byrådet. 

I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu 

det administrativt udarbejdede budgetforslag. Sundhedsudvalgets budgetdrøftelser 

gennemføres d. 20. august.  

Budgettet beskrives i et hæfte indeholdende en tekstmæssig beskrivelse af de 

enkelte indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), samt specifikationer mv.   

  

Materialet vil danne grundlag for administrationens præsentation af 

budgetforslaget. Ved gennemgangen vil Centerchefer og økonomimedarbejdere 

deltage. 

Punktet afsluttes med at Udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle 

ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger til 

Økonomiudvalget 

  

Gæster til Sundhedsudvalgets møde: 

Børge Hansen 

Peter Møller Larsen 

Susanne Nielsen 

  

  

  

 

Indstilling 

  

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller, at budgetforslaget 

fremlægges til drøftelse, idet Udvalget anmodes om at tage stilling til det 

administrativt udarbejdede samt de formulerede udfordringer inden materialet 

videresendes til Økonomiudvalget. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 20. august 2013 

Udvalget har gennemgået det administrative budgetforslag som tiltrædes. Udvalget 

fremsender 6 

finansierede ændringsforslag til økonomiudvalgets behandling. 

Udvalget behandler udfordringen om de fysiske rammer for Sundhedscenter og 

Træningscenter Frederikshavn, herunder også udfordring angående investering i 

reduktion af ventetid på  genoptræning på sit møde 3. september. 

Sundhedsudvalget anbefaler, at midlerne til det nære sundhedsvæsen prioriteres til 

hjemmesygeplejen. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15930 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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Fraværende: Jørgen Tousgaard og Mogens Brag.   

 

Bilag 

SUU Budgetforslag 2014.pdf (dok.nr.114398/13) 

Høringssvar fra Ældrerådet vedr Budget 2014 til Sundhedsudvalget og Socialudvalget - Ældrerådets 

høringssvar til SUU Budget 2014.docx (dok.nr.117447/13) 

Oplæg Budget 2014 - Høringssvar SUU fra CenterMED CSÆ (dok.nr.117549/13) 
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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. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/8800 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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4. Bidrag til Frederikshavn Kommunes handicappolitik 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes handicappolitik skal revideres, og udarbejdelsen af en 

ny politik er igangsat. Arbejdet med Handicappolitikken er forankret i 

Socialudvalget, som har ansvaret for politikken. Politikken udarbejdes i samarbejde 

med Handicaprådet og primære interessenter i kommunen. 

  

Handicappolitikken skal udstikke rammerne og beskrive målsætningerne for de 

kommende års arbejde på handicapområdet. Politikken vil samtidig fungere som en 

platform, der skaber mulighed for dialog omkring handicapområdet mellem 

kommunens borgere, medarbejdere, politikere og relevante 

interesseorganisationer. 

  

Der har tidligere været afholdt et borgermøde omkring handicappolitikken, hvor 

borgere, politikere og medarbejdere fik mulighed for at bidrage til den ny politik. For 

at sikre, at politikken forankres bredt i kommunen, er der nu åbnet op for, at 

borgere og medarbejdere igen kan komme med input til den ny politik. Der er 

derfor, via intranet, hjemmeside og presse, udsendt en opfordring til borgere og 

medarbejdere om at komme med ønsker, forventninger og ideer til en ny 

handicappolitik. 

  

Socialudvalget ønsker også at sikre en bred politisk forankring af den kommende 

handicappolitik, og modtager derfor gerne bidrag fra de respektive fagudvalg. 

Ønskerne kan spænde bredt fra overordnede indsatsområder til konkrete indsatser, 

som kan gøre en forskel. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Handicap og Psykiatri indstiller, at 

Sundhedsudvalget diskuterer ønsker og forventninger til en ny handicappolitik, og 

indsender bidrag til politikken til Socialudvalget. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15. august 2013 

Administrationen laver svar på baggrund af faldne bemærkninger. 

Fraværende: Jette Fabricius Toft 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013 

Udvalget tiltræder det fremlagte oplæg. 

  

Afbud: Erik Sørensen 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 20. august 2013 

  

Administrationen laver et udkast til et bidrag inden for sundhedsudvalgets område. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10572 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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Fraværende: Jørgen Tousgaard og Mogens Brag. 

 

 
  



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 20. august 2013 Side 11 af 15 

 

5. Ansøgning fra aktivitetspuljen - tilskud til tre opstartsmøder 

med faglige oplæg og præsentation af det nye kursustiltag 

MOTION FOR DIG  

 

Sagsfremstilling 

På vegne af flere patientforeninger og LOF ansøges om kr. 5000 til tre 

opstartsmøder med faglige oplæg og præsentation af det nye kursustiltag MOTION 

FOR DIG samt til markedsføring af de tre møder samt de første kurser 

(flyermateriale og annoncering). 

  

Om ”MOTION FOR DIG” 

  

Etablering af et bredt samarbejde mellem 5 patientforeninger, oplysningsforbund 

LOF og Frederikshavn Kommune (Sundhedsfremme og Forebyggelse), hvor 

formålet er at skabe de bedste betingelser for at leve et sundt og aktivt liv for 

borgere i Frederikshavn kommune ud fra principperne omkring den kompetente 

borger, sundhedsfremme og forebyggelse i den kommunale sundhedspolitik. 

  

Ved at fokusere på oplysning og aktiviteter der understøtter fællesskab og 

netværksdannelse, som fremmer engagement og motivation til at leve det sunde, 

det aktive og det gode liv. 

  

Tilbyder borgere, der har deltaget i den kommunale rehabilitering eller som er i 

risiko for at få kronisk sygdom, et særligt tilrettelagt træningstilbud ”Motion for dig”. 

Et tilbud som udbydes geografisk tre steder i de kommunale sundhedscentre – 

over min. 2-3 moduler ä 10 gange til en pris, som for de fleste vil være 

overkommelig. 

  

Til opstart inviteres der til tre møder i starten af september, hvor der vil være faglige 

oplæg samt introduktion til de nye træningstilbud. 

  

Iflg Birgitte Kvist er kommunen er involveret på den måde, at Afdelingen for 

Sundhedsfremme og forebyggelse  har deltaget i nogle startmøder med henblik på 

at få patientforeningerne til at arbejde sammen om at have et motionstilbud til 

borgere, der har afsluttet rehabilitering i sundhedscentrene.  

Projektet er dog LOF og patientforeningernes. Afdelingen har kun været 

iværksætter. 

Efterfølgende har de fået lovning på træningsfaciliteter i kommunens 

Sundhedscentre. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og ældre indstiller til drøftelse. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 20. august 2013 

Der bevilges 5000,- kr. fra aktivitetspuljen. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/16336 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Fraværende: Jørgen Tousgaard og Mogens Brag.   

 

Bilag 

Udkast til samarbejdsaftale.docx (dok.nr.117535/13) 
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6. Orientering om ketonstrimler 

 

Sagsfremstilling 

Ketonstrimler kan benyttes af borgere med konstateret diabetes til at måle ketoner i 

kroppen. Keton-målinger kan sige noget om ubalance i forhold til insulinindholdet i 

kroppen.   

  

Ankestyrelsen er p.t. ved at træffe en principafgørelse om, hvorvidt ketonstrimler 

skal bevilges som et hjælpemiddel af kommunerne, eller om de skal bevilges som 

et led i behandlingen, der påhviler regionerne. Principafgørelsen træffes på 

baggrund af en sag, som Frederikshavn Kommune har indsendt til Ankestyrelsen. 

  

Baggrunden for at Frederikshavn Kommune har indsendt denne sag er, at der er 

uklarhed om retspraksis. Dette skyldes, at de nu nedlagte sociale nævn ikke 

behandlede sagerne ens. I Det Sociale Nævn i Nordjylland fik borgerne medhold i, 

at ketonstrimlerne er et hjælpemiddel, som kommunerne skal bevilge. I Det Sociale 

Nævn i Syddanmark fik kommunerne derimod medhold i, at ketonstrimlerne er et 

led i en behandling og dermed en regional udgift. 

  

Hjælpemiddelenheden i Frederikshavn Kommune har – indtil principafgørelsen 

foreligger – valgt at bevilge ketonstrimler til de borgere, der ansøger med et 

lægeligt begrundet behov for strimlerne. Årsagen til dette er, at borgerne ikke skal 

belastes af uklarheden omkring retspraksis. I bevillingerne anføres det, at 

bevillingen kan blive ændret afhængigt af principafgørelsens udfald. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social- og sundhedsmyndighed indstiller, at 

orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 20. august 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og Mogens Brag. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/13947 

 Forvaltning:  

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp:  
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7. 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 
   

 

 
 


