
 

 

 

Referat Sundhedsudvalget 

Ordinært møde 

Dato 14. januar 2014 

Tid 15:00 

Sted ML 0.28 

NB.  

Fraværende Ingen  

Stedfortræder  

Medlemmer Anders Broholm (V)  

Irene Hjortshøj (A)  

Brian Kjær (A)  

Kenneth Bergen (A)  

Kristina Frandsen (V)  

Flemming Rasmussen (O)  

Jytte Høyrup (V)  
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1. Konstatering af Sundhedsudvalgets sammensætning pr. 1. 

januar 2014 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede den 4. december 2013, at Sundhedsudvalget pr. 1. januar 2014 

skal bestå af følgende medlemmer: 

  

Anders Broholm (V)  

Kenneth Bergen (A) 

Brian Kjær (A) 

Irene Hjortshøj (A) 

Kristina Frandsen (V) 

Jytte Høyrup (V) 

Flemming Rasmussen (O) 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social- og sundhed indstiller, at Sundhedsudvalgets 

sammensætning tages til efterretning. 

  

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 14. januar 2014 

Taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/219 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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2. Valg af formand og næstformand for Sundhedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Udvalget konstituerer sig med valg af formand og næstformand. Valget sker som 

flertalsvalg. 

  

Valget ledes af det medlem, der længst har været medlem af 

kommunalbestyrelsen, eller hvis flere har været medlem lige længe – af det ældste 

af disse. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social og sundhed indstiller, at udvalget vælger formand 

og næstformand. 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 14. januar 2014 

Anders Broholm valgt som formand 

Irene Hjortshøj valgt som næstformand. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/219 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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3. Fastlæggelse af mødeplan for Sundhedsudvalget 2014 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd fastlagde i sit konstituerende møde plan for afvikling af 

byrådets møder i 2014. Af planen fremgår, at der skal være eet møde pr. måned, 

dog er juli måned mødefri. 

  

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 

Økonomiudvalget og Frederikshavn byråd foreslås møderne i Sundhedsudvalget 

som hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned, 

  

Tirsdag den 14. januar 2014  

Tirsdag den 11. februar 2014  

Tirsdag den 11. marts 2014  

Tirsdag den 8. april 2014  

Tirsdag den 13. maj 2014  

Tirsdag den 10. juni 2014  

Tirsdag den 19. august 2014 (budgetmøde) 

Tirsdag den 9. september 2014  

Tirsdag den 7. oktober 2014  

Tirsdag den 11. november 2014  

Tirsdag den 9. december 2014. 

  

Møderne foreslås afholdt kl. 15.00. 

  

Mødested: Frederikshavn rådhus, mødelokale 0.28. 

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social og sundhed indstiller, at mødeplan for 2014 

fastlægges. 

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 14. januar 2014 

Mødeplanen godkendt. – Mødetidspunkt fastsættes som udgangspunkt til kl. 15.30. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/219 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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4. Introduktionsforløb for Sundhedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 

sundhedsmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende 

 Ydelser til enkeltpersoner på det sundhedsmæssige områder 

 Ydelser til frivilligt socialt arbejde 

 Forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, herunder forebyggende 

hjemmebesøg 

 Takstbetaling til sygehuse og andre regionale sundhedstilbud 

 Opgaver vedr. kommunens sundhedsinstitutioner og selvejende 

institutioner 

 Hjemmesygeplejen  

 Forebyggende sundhedsindsats for børn og unge, herunder sundhedspleje 

og tandpleje (inkl. specialtandplejen). 

  

Det sociale områdes afdelinger bistår udvalget i at løse opgaven. 

Området, der dækker mange decentrale enheder er opdelt i 

 Center for Sundhed og Ældre 

 Center for Handicap og psykiatri 

 Center for social – og sundhedsmyndighed 

 IT, digitalisering og Velfærdsteknologi 

Herudover vil Center for Familie bistå i opgaven vedr. forebyggende 

sundhedsindsats for børn og unge. 

  

Det sociale område tager på forskellige vis hånd om mennesker, der ikke er i stand 

til at håndtere hverdagen på egen hånd. Det kan være på grund af alder, fysisk 

eller psykisk handicap eller lignende. 

Frederikshavn Kommune har en rehabiliterende tilgang, således borgere – hvis det 

er muligt – trænes og vejledes til at kunne mest muligt ved egen hjælp. 

  

Udvalget vil på mødet blive introduceret for udvalgsområdet.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social og sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget tager 

introduktionen til efterretning og drøfter ønsker til supplerende intro.  

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/219 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Beslutning Sundhedsudvalget den 14. januar 2014 

Taget til efterretning. 

Februar-mødet afholdes i trænings- og sundhedscenter i Sæby, og vi ser byggeriet 

Sundhedshus Sæby. 

  

Ønsker til introduktionsforløb iøvrigt: 

-          De kommende møder afholdes på forskellige lokaliteter, der hører under udvalgets 

område  

-          Der indlægges introduktion af områder, som en del af de kommende 

udvalgsmøder. 
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5. Udvalgsformanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/219 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Anders Broholm 
   

      

Kenneth Bergen 
   

      

Jytte Høyrup 
   

 

      

Irene Hjortshøj 
   

      

Kristina Frandsen 
   

 

      

Brian Kjær 
   

      

Flemming Rasmussen 
   

 

 
 


