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1. Præsentation af den kommunale sygepleje 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med overflytningen af den kommunale sygepleje fra Socialudvalgets 

område til Sundhedsudvalgets område, vil den kommunale sygepleje fra 15.30 – 

16.00 give Sundhedsudvalget en præsentation af: 

  

 Hvad er kommunal sygepleje? 

 Hvilke opgaver løser den kommunale sygepleje? 

 Hvilke opgaver skal den kommunale sygepleje løse i fremtiden? 

 Hvilke synergieffekter er der ved at den kommunale sygepleje knyttes 
tættere til Sundhedsfremme og Forebyggelse? 

  

Birgitte Kvist, leder af Sundhedsfremme og forebyggelse, som pr. 01.04.2014 har 

overtaget ledelsen af den kommunale sygepleje, og vil stå for præsentationen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: til orientering 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. april 2014 

Taget til orientering. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/4460 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 

 
  



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 08. april 2014 Side 5 af 23 

 

2. Uddeling af Frivillighedsprisen 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 12. november 2013 at udsætte 

uddelingen af Frivillighedsprisen, indtil en dato for det fælles kommunale 

prisuddelingsarrangement, hvor også priserne inden for kultur- og fritidsområdet 

skal uddeles, forelå. Denne dato er nu fastlagt til den 27. maj 2014.  

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 af sundhedsudvalgets formand. 

  

Birgitte Kvist, afdelingsleder i Sundhedsfremme og Forebyggelse, deltager i mødet 

under punktet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller: 

-       At sundhedsudvalget udpeger tre nominerede samt vinderen af 

Frivillighedsprisen. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. april 2014 

  

Nominerede er: 

·         Anders Frandsen 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22454 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: frwo 

 Besl. komp: SUU 
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·         Ingeborg Christensen 

·         Hyggeholdet på Dybvad Plejehjem 

 

Bilag 

Oversigt over indstillinger (dok.nr.170094/13) 

Liste over kandidater og indstillere Frivillighedspris 2013.pdf (dok.nr.168812/13) 
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3. Uddeling af Sundhedsprisen 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 12. november 2013 at udsætte 

uddelingen af årets sundhedspris, indtil en dato for det fælles kommunale 

prisuddelingsarrangement, hvor også priserne inden for kultur- og fritidsområdet 

skal uddeles, forelå. Denne dato er nu fastlagt til den 27. maj 2014. 

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 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. 

  

Birgitte Kvist, afdelingsleder for Sundhedsfremme og Forebyggelse, deltager i 

mødet under punktet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller: 

-       At sundhedsudvalget udpeger tre nominerede til prisen samt vinderen. 

-       At Center for Sundhed og Ældre reviderer retningslinierne for 

Sundhedsprisen, således at de kommer til at afspejle Frederikshavn 

Kommunes sundhedspolitik. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. april 2014 

Nominerede er: 

·         Frederikshavn Ishockeyklub 

·         Dykænderne (Skagen Handicapsvømning) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/22387 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: frwo 

 Besl. komp: SUU 
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·         Erik Holm Sørensen, projekt ”Frisk i naturen”. 

  

  

 

Bilag 

Oversigt over indstillinger (dok.nr.170095/13) 

Liste over kandidater og indstillere Sundhedspris 2013.pdf (dok.nr.168816/13) 
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4. Sundhedsudvalgets Årsregnskab 2013 

 

Sagsfremstilling 

Ved udgangen af 2013 er det korrigerede budget for Sundhedsudvalgets 

bevillingsområde på 323,4 og det faktiske forbrug er opgjort til 308,9 mio. kr. 

  

Nettoresultatet, opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, udviser et 

mindreforbrug på 14,5 mio. kr. (Heraf vedrører 9,8 mio. kr. ikke forbrugte overskud 

fra 2012.) 

  

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31-08.13 er der tale om en forbedring på -4,6 

mio. kr.. 

  

Den fremsendte årsberetning omfatter en økonomisk og tekstmæssig 

sammenfatning for de enkelte centerområder samt Direktørens vurdering af 

regnskabsresultatet.  

Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der 

omfatter:  

  

Kort præsentation af området  

 Orientering om regnskabsresultatet  

 Gennemgang af opnåede resultater i 2013  

  

Idet der henvises til disse skal kun fremhæves: 

  

Set i lyset af det relative store mindreforbrug, er der umiddelbart ingen specifikke 

anbefalinger til disponering af 2,0 mio. kr. 

  

At regnskabsresultatet, iht. anbefalingerne i årsberetningen, kan overføres til 2014 

således: 

  

DRIFT 

Center for Social og Sundheds. myndighed   overskud   -5,1 mio. kr. 

Center for Sundhed og Ældre                        overskud   -7,4 mio. kr 

  

Idet det bemærkes at 3,6 mio. kr. af disse overførte midler medgår til indfrielse af 

reduktion, placeret under Sundhedsudvalgets budgetramme i 2014, iht. til 

budgetforliget for 2014. 

  

  

ANLÆG: 

Udvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 4,0 mio. kr., heraf er der forbrugt 1,0 

mio. kr. - der overføres et overskud på 3,0 mio. kr. til anlæg i 2014. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/4880 

 Forvaltning: økc 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller: 

  

1      At Sundhedsudvalget tager stilling til det ikke disponerede overskud på i 

alt 2,0 mio. kr. 

  

2      At der iht. årsberetningen overføres et driftsoverskud på 12,5. mio. kr. til 

2014. 

  

3      At der iht. budgetforliget for 2014, anmodes om at 3,6 mio. kr. af det 

overførte overskud, anvendes til udligning af tilsvarende reduktionskrav 

indregnet i Sundhedsudvalgets budgetramme i 2014. 

  

4    At der vedrørende anlægskonti overføres et nettooverskud på 3,0 mio. kr. til 

2014. 

  

5    At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og 

videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling 

  

  

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. april 2014 

Den samlede indstilling med bemærkninger anbefales til videre behandling i 

økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse i byrådet:  

  

I forhold til pkt 1.  

-       at beløbet placeres i en pulje til forebyggende investeringer 

  

I forhold til pkt. 1 og 2 

-       at det overførte driftsoverskud anvendes til forebyggende investeringer, 

når kommunens økonomiske situation tillader det  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Bilag 

SUU Årsregnskab 2013.pdf (dok.nr.54040/14) 
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5. Status på budget 2014 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med budgetforliget for 2014, blev der indregnet en reduktion på 10 

mio. kr. på budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering af Regionens 

sundhedsudgifter, endvidere henstår endnu ikke effektuerede reduktioner på ca. 

1,0 mio. kr. vedrørende udvalgets andel af det beregnede rationale ved øget 

digitalisering.  

I det samlede budget for Frederikshavn kommune henstår endnu ikke udmøntede 

besparelser på tværgående centrale konti. Det forventes at udvalget ligeledes skal 

bidrage med en andel hertil 

  

For at sikre budgetoverholdelse, skal der tages initiativ til at der iværksættes 

tiltag/investeringer for at opnå de indregnede besparelser, og/eller initiativ til en 

generel udgiftsopbremsning. 

Administrationen har i vedhæftede bilag, udarbejdet en oversigt over udviklingen på 

diverse indsatsområder fra regnskab 2012 frem til budget 2014 

  

Administrationen vil på mødet gennemgå det vedlagte bilag med henblik på 

afklaring af hvilke initiativer samt indsatsområder der skal sikre effektuering af de 

indregnede besparelser. 

  

På mødet vil der endvidere blive udleveret en oplistning af de indregnede 

reduktioner samt et overslag på de forventede økonomiske konsekvenser ved 

udmøntningen af reduktionerne fra de tværgående centrale konti.  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar Social og Sundhed indstiller 

  

1. At udvalget tager en generel drøftelse af hvorledes budgetoverholdelse kan 
sikres i 2014. 

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. februar 2014 

Orienteringen taget til efterretning. 

Udvalget finder det på nuværende tidspunkt urealistisk at hente de 10 mio på 

medfinansieringen. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og sundhed indstiller,  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2082 

 Forvaltning: økc 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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1.     At udvalget, på baggrund af den administrative fremlæggelse, tager en 

drøftelse af hvorledes budgetoverholdelse kan sikres i 2014, samt 

  

2.     At udvalget, med afsæt i økonomiudvalgets principper om at reduktionerne i 

2015 gennemføres ved at tage udgangspunkt i driftsområdernes serviceniveau 

og produktivitet, tilkendegiver hvilke indsatsområder der primært skal fokuseres 

på, således at administrationen efterfølgende kan lave et oplæg til, hvorledes 

det vil være mest realistisk og hensigtsmæssigt at effektuere reduktionerne. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. marts 2014 

Drøftet. 

Administrationen udarbejder til næste møde konkrete besparelsesforslag med et 

skøn over besparelsespotentiale. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

På baggrund af Udvalgets beslutning d. 11 marts, og i forlængelse af punktet vedr. 

omstilling for Sundhedsområdet, har administrationen udarbejdet en oversigt, der 

beskriver forslag til udgiftsreducerende tiltag/indsatsområder indenfor 

budgetrammen. 

Oversigten fremlægges på mødet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og sundhed indstiller: 

  

1.     At udvalget, på baggrund af den administrative fremlæggelse, tager en 

drøftelse af hvorledes budgetoverholdelse kan sikres i 2014, samt 

  

2.     At udvalget, på baggrund af den administrative fremlæggelse, tilkendegiver 

hvilke indsatsområder der primært skal fokuseres på, således at reduktionerne 

kan effektueres. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. april 2014 

Et flertal af udvalget, Brian Kjær (A), Irene Hjortshøj (A), Kenneth Bergen (A) og 

Flemming Rasmussen (DF) ønsker en besparelse på 6,5 mio kr., for at imødegå et 

forventet merforbrug på 5 mio kr. på medfinansieringen.  

Et mindretal på 3: Anders Broholm (V), Jytte Høyrup (V) og Kristina Frandsen (V) 

kan ikke tilslutte sig, at udvalget skal spare 5 mio ekstra til at dække ind for 
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medfinansieringen af sygehusindlæggelser, hvilket skal ses i lyset af, at kommunen 

samlet finder yderligere 25 mio kr. i besparelse, og derved er den manglende 

finansiering allerede dækket ind. 

  

  

  

  

 

Bilag 

Rev. Udgiftsudvikling SUU 2012-2014.pdf (dok.nr.27275/14) 
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6. Ældrepuljen 2014 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat en pulje på 1,0 mia. til 

ældreområdet, hvorfra kommunerne har ansøgt om finansiering af tiltag på 

ældreområdet. Puljen er indtil videre afsat i 2014 og 2015, hvorefter der foretages 

evaluering. 

Frederikshavn Kommunes andel af puljen udgør 13,8 mio. kr. Midlerne tildeles for 

et år ad gangen. 

  

Frederikshavn Kommune modtog d. 5 marts 2014 svar fra ministeriet om, at 

Frederikshavn Kommunens ansøgning på i alt 13,8 mio. kr. er imødekommet. 

Af de 13,8 mio. kr. vedrører de 2,3 mio. kr. initiativer der iværksættes under 

Sundhedsudvalgets budgetområde. 

Jf. bevillingsreglerne må der ikke afholdes udgifter uden der er bevillingsmæssig 

dækning. 

  

Sundhedsudvalget skal derfor fremsende anmodning til Økonomiudvalget om, at de 

modtagne puljemidler bevillingsmæssigt placeres under Sundhedsudvalgets 

budgetområde inden at initiativerne iværksættes. 

  

Initiativerne er tidligere behandlet og godkendt i Sundhedsudvalget og omfatter: 

  

Borgere som med målrettet rehabilitering kan støttes til at klare sig selv mest 

mulig.: 

 Genoptræning – ventetid 2,3 mio. kr. 

  

 

Indstilling 

Direktøren for Social og Sundhed indstiller: 

  

1          At Sundhedsudvalget anmoder Økonomiudvalget om 1-årig bevilling i 2014 

på 2,3 mio. kr. Bevillingen finansieres af tilsvarende beløb der modtages 

fra Social-, Børne og Integrationsministeriet, som er betinget af at midlerne 

anvendes til de ansøgte formål. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. april 2014 

Indstillingen godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5081 

 Forvaltning: økc 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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7. Omstilling for Sundhedsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune står overfor betydelige budgetmæssige udfordringer, 

både på kort og lang sigt. Udviklingen på sundhedsområdet fører til et behov for, at 

de nuværende indsatser og tiltag omtænkes og omstruktureres for at sikre en mere 

bæredygtig og fremtidssikker organisering.  

  

Administrationen i Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet nærværende 

omstillingskatalog (Bilag 1), som et oplæg til den fremtidige organisering af og 

strategi for kommunens sundhedsindsats.  

  

Heri beskrives der et forslag til den strukturforandringsproces, der skal være med til 

at fremtidssikre centrets arbejde i lyset af de forestående udfordringer. 

Strukturforandringsprocessen skal være med til at sikre implementeringen af den 

forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende tankegang, ud i alle 

organisationens led. Processen forventes igangsat d. 1. april 2014. 

  

Den fremtidige organisering skal være med til at understøtte de udstukne 

rammesætninger for arbejdet med ’Det borgernære sundhedsvæsen’ i 

Frederikshavn Kommune. 

  

Den skal ligeledes fremme og understøtte den bærende vision for fremtidens 

sundhedsindsats i kommunen, som tager afsæt i rammesætningen om ’den 

kompetente borger’. Det vil sige, at der fremover vil være et endnu større fokus på 

borgernes egne kompetencer.  

  

Det anses ligeledes centralt, at den fremtidige brede sundhedsindsats 

tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde. Der er potentiale i at få 

rehabiliteringstanken ud på tværs af afdelinger, centre og de arenaer som 

borgerne befærdes og befinder sig i.  

  

Kardinalpunktet er således, et øget fokus på rehabilitering. 

 

Indstilling 

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

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. april 2014 

Udsættes til næste møde. 

  

 

Bilag 

Bilag_Omstillingskatalog for Sundhedsområdet (dok.nr.61451/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5856 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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8. Fald i færdigbehandlingsdage 

 

Sagsfremstilling 

I januar 2011 betalte Frederikshavn Kommune for 111 færdigbehandlingsdage i sygehusvæsenet, 

svarende til ca. 200.000 kr. for denne ene måned. I 2013 var der 4 måneder, hvor antallet og dermed 

udgiften var 0. 

  

 

  

Hvad er en færdigbehandlingsdag? 

Når sygehuset har afsluttet den somatiske behandling på borgeren, der har behov for kommunal 

hjælp, færdigmeldes borgeren til kommunen. Herefter er kommunen forpligtet til at kunne tage imod 

borgeren og yde den fornødne hjælp indenfor en fastsat tidsfrist. Hvis kommunen ikke er klar til at tage 

imod borgeren, skal kommunen betale sygehuset for at have den færdigbehandlede borger liggende. 

En sådan færdigbehandlingsdag kostede 1.897 kr. i 2013. 

  

Der er sket en drastisk ændring for Frederikshavn Kommunes årlige udgifter til 

færdigbehandlingsdage. Fra 2011 til 2013 er den årlige udgift til færdigbehandlingsdage bragt ned 

med hele 83 procent. Det betyder en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2013 sammenlignet med 2011.  

  

Årsager til faldet: 

·         Visitationsenheden og Hjemmesygeplejen har øget fokus på hurtigt at visitere de 

færdigbehandlede borgere til hjælp i eget hjem eller på aflastning 

·         Aflastning, hjemmesygepleje og hjemmepleje har øget fokus på at kunne iværksætte den 

visiterede hjælp straks efter færdigbehandlingstidspunktet 

·         Øget fokus på at borgerne på aflastning udvisiteres til hjælp i eget hjem, så der bliver ledige 

aflastningspladser til nye borgere der er færdigbehandlede fra sygehuset 

·         Indførelse af videokonferencer imellem sygehus, patient og Visitationsenheden, der giver 

mulighed for at iværksætte udskrivningen og klargøre modtagelse i det øjeblik, sygehuset 

færdigmelder patienten 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/4875 

 Forvaltning: Center 

for Social- og 

Sundhedsmyndighed 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: SUU 
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·         Administrativt fokus på opgørelser fra Region Nordjylland. Systematisk opfølgning på 

registrerede færdigbehandlingsdage har medført efterfølgende nedregulering i disse. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social- og sundhedsområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. april 2014 

Taget til efterretning. 
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9. Deltagelse i satspuljeprojekt om behandling af overvægtige 

børn i alderen 8 til 12 år 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har sammen med otte andre nordjyske kommuner samt 

Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel søgt og fået tilskud til et 

projekt om behandling af 160 overvægtige børn i alderen 8-12 år. Projektet 

begyndte den 1. marts 2014. Frederikshavn Kommunes andel af pengene er ca. 

160.000 kr. hen over de fire år, som projektet løber.  

  

20 børn fra Frederikshavn inkluderes i løbet af de fire år i projektet. De modtager et 

indledende forløb på halvanden måned på sygehuset med kontakt til læge, 

sygeplejerske, psykolog og diætist. Derefter følger et forløb på 24 måneder i 

kommunalt regi, hvor barnet følges af sundhedsplejen samt diætister ansat i 

Sundhedsfremme og Forebyggelse. Samtidig er der krav om, at barnet deltager i to 

gange én times motion om ugen ud over idræt i skolen.  

  

Frederikshavn Kommune deltager i projektet med de nuværende ressourcer samt 

med det tilskud, satspuljemidlerne giver.  

  

Se bilaget for nærmere detaljer, herunder om hvordan satspuljemidlerne anvendes, 

organiseringen af forløbet for børnene og konsekvenserne af overvægt. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller: til orientering. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. april 2014 

Taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Detaljeret beskrivelse af Frederikshavn Kommunes deltagelse i projektet (dok.nr.45530/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/4248 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: frwo 

 Besl. komp: SUU 
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10. Oplæg til drøftelse af, hvordan Sundhedsudvalget stiller 

skarpt på sundhedstiltag for aldersgruppen -9 måneder til 18 år - 

og sikrer sammenhæng til Børne- og Ungdomsudvalgets 

initiativer og indsatser. 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af, at Sundhedsudvalget med virkning fra 1. januar 2014 har 

overtaget ansvaret for Sundhedstjenesten og Tandplejen er der udarbejdet et 

administrativt oplæg til udvalgets drøftelse af, hvordan der kan stilles skarpt på 

sundhedstiltag for aldersgruppen  -9 måneder til 18 år - og sikrer sammenhæng til 

Børne- og Ungdomsudvalgets initiativer og indsatser. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Familie indstiller,  

-          At oplægget drøftes 

-          At Sundhedsudvalget retter henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget, for 

nærmere drøftelse af muligheder for at skabe fælles strategi for- og prioritering af 

forebyggelse på tværs af de to udvalgsområder 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. april 2014 

Genoptages efter sommerferien – som fælles temadrøftelse med relevante aktører 

i forhold til at sætte nye mål for området – 9 mdr. til 18 år. 

  

  

 

Bilag 

Administrativt oplæg til SUU (dok.nr.56548/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5254 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: SUU 
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11. Formanden 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 
   

 

 
 


