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1. Socialudvalgets drøftelse af budget 2012 

 

Sagsfremstilling 

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

budgetramme for Socialudvalget område, udarbejdet et administrativt budgetoplæg 

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

budget forslag, som udsendes til alle medlemmer af Byrådet.  

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

det administrativt udarbejdede budgetforslag. Socialudvalgets budgetdrøftelser 

gennemføres d. 10. august.  

Budgettet beskrives i bilag, bestående af et hæfte indeholdende en tekstmæssig 

beskrivelse af de enkelte indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), samt et 

hæfte indeholdende specifikationer mv.   
  

Materialet, som udsendes til Udvalgets medlemmer Fredag 5 August 2011, vil 

danne grundlag for administrationens præsentation af budget forslaget. 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 Socialudvalgets møde: 

John Kristensen 

Marianne Skrubbeltrang 

Hanne Bjørnlund 

Børge Hansen 

Peter Nielsen 

Susanne Nielsen 

 

  

  

 

Indstilling 

  

Direktøren indstiller, at budget forslaget fremlægges til drøftelse, idet Udvalget 

anmodes om at tage stilling til det administrativt udarbejdede samt de formulerede 

problemområder 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Sagen genoptages på ekstraordinært møde den 26. august.  

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen. 

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at budget forslaget fremlægges til drøftelse, idet Udvalget 

anmodes om at tage stilling til det administrativt udarbejdede samt de formulerede 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7337 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SOU 
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problemområder 

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 26. august 2011  

Socialudvalget har på sit møde hhv. d. 10 og 26. August behandlet det 

administrativt udarbejdede budget forslag, og Udvalget har besluttet at fremsende 

følgende 

  

  

 Iht. til Økonomiudvalgets beslutning af 05.08-11, vedr. reduktion af 

budgetrammen på hhv. 1,5% i 2012 og 1,5% i 2013 har Socialudvalget 

gennemgået, de af Direktionen fremsendte spareforslag. De fremsendte 

spareforslag på Socialudvalgets område er taget til efterretning og 

fremsendes til Byrådets budgetmøde d. 31-08-11, med henblik på videre 

drøftelse samt stillingstagen.  

 Udvalget fremsender driftsbudgetforslaget for 2012, iht. til 

Økonomiudvalgets udmelding til Udvalgene, om at yderligere 

problemområder skal løses indenfor de  eksisterende  udmeldte  rammer.  

 Socialudvalget indstiller at der, iht. tidligere praksis, overføres 2,2 

mio. kr. af demografivækstmidlerne til Sundhedsudvalget.  

 Socialudvalget fremsender 3 forslag til nye anlægsprojekter, heraf 2 til 

principiel drøftelse i forhold ejerskab. 

 Socialudvalget har taget de, af administrationen, udarbejdede takster til 

efterretning, idet det bemærkes at en del af disse først endelig kan 
beregnes, når satsreguleringsprocenten foreligger  

  

Socialudvalget har iøvrigt godkendt det foreliggende driftsbudget, og ønsker 

således ikke nu at fremsætte yderligere ændringsforslag til hverken 

investeringsoversigt eller driftsbudget. 

  

Socialudvalget konstaterer, at der må forventes en overskridelse af budgettet, 

idet spareforslag ikke kan forventes at få effekt i 2011.08.29  

  

  

  

 

Bilag 

Socialudvalgets Budgetoplæg 2012 - bemærkninger - PDF (dok.nr.80005/11) 

Socialudvalgets Budgetoplæg 2012 - specif ikationer - PDF (dok.nr.79994/11) 
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2. Høring af Anbefalinger for den palliative indsats  

 

Sagsfremstilling 

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for den palliative 

indsats”  

Sundhedsstyrelsen har udsendt ”Anbefalinger for den palliative indsats” til en bred 

kreds af høringsparter, herunder Frederikshavn Kommune. Anbefalingerne sendes 

hermed til høring i Sundhedsudvalget og Socialudvalget. Fristen for at indsende 

høringssvar er tirsdag d. 30. august 2011.  

  

Sundhedsstyrelsen skriver; ”at det overordnede formål med anbefalingerne er, at 

medvirke til at løfte kvaliteten af den palliative indsats i Danmark overfor 

mennesker med livstruende sygdomme (uanset diagnosen) og deres pårørende. 

Anbefalingerne fokuserer primært på organisation og faglig udvikling af den 

palliative indsats”. 

  

Palliativ indsats (lindrende) har til formål at fremme livskvaliteten hos patie nter og 

familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, 

ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar 

vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, 

psykosocial og åndelig art.  

  

Målgruppen er således alle borgere som lider af en livstruende sygdom – men 

traditionelt har den specialiserede palliative indsats, det vil sige palliative 

specialafdelinger, hospice og palliative teams, været rettet mod cancerpatienter (96 

%). Patienter med andre livstruende sygdomme har ofte fået deres palliative behov 

dækket som led i den almindelige lægelige pleje og omsorg – men området har 

ikke haft megen bevågenhed. Med anbefalingerne rettes bevågenheden således 

også mod denne gruppe af patienter. Samtidig åbnes der op for, at den palliative 

indsats også skal rettes mod patienter med livstruende sygdomme som endnu ikke 

anses for at være uhelbredelige, men som har palliative behov.  

  

For at løfte kvaliteten i den palliative indsats i Danmark rummer rapporten en række 

anbefalinger på det specialiserede og på det basale niveau. Det specialiserede 

niveau er palliative afdelinger, hospice og palliative teams. Det basale niveau er 

sygehusafdelinger uden palliativt speciale, almen praks is og kommune.  

  

Her er udvalgt de anbefalinger som har særligt relevans i kommunal sammenhæng 

(krydsfeltet mellem sygehusafdelinger uden palliativt speciale, almen praksis og 

kommune):  

  

 Øget opmærksomhed på behovet for palliativ indsats hos patienter me d 

livstruende sygdomme og deres pårørende, samt sikring af at den 

nødvendige kapacitet til at varetage opgaven, er til stede.  

 At der laves planer for den individuelle palliative indsats, herunder at 

kommune og almen praksis sikrer adgangen til relevant medicin i akutte 

situationer med henblik på at undgå unødige indlæggelser.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7853 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SOU/SU 
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 At regioner og kommuner udarbejder samarbejdsaftaler for det 

tværsektorielle samarbejde om patienter med palliative behov, f.eks. som 

supplement til sundhedsaftalerne. 

 At der etableres forløbskoordinatorer i regioner og kommuner, og at der 

udpeges en primær ansvarlig i hvert forløb. 

 Det er afgørende, at der er tæt samarbejde mellem almen praksis og den 

kommunale hjemmesygepleje.  

 At kommuner og regioner medvirker til udvikling og forskning på det 

palliative felt. 

 At kommuner og regioner udvikler planer for kompetenceudviklingen på det 

palliative område ved videre- og efteruddannelse.  

 Hver region og kommune bør lave egne planer for de palliative tilbud. De 

regionale og kommunale planer skal tilgodese behovet for fleksibilitet, 

kontinuitet og tilgængelighed for palliative ydelser og bør inkludere 

indsatser for andre grupper end kræftpatienter.  

  

  

Desuden indeholder rapporten et kapitel som beskriver en række ”bedste praksis” 

hvor man kan hente inspiration til løsning af specifikke palliative problemstillinger.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Ældre, Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed samt center for Sundhed og Handicap indstiller at 

Anbefalinger for palliativ indsats og vedlagte høringssvar drøftes. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 26. august 2011  

Tiltrådt med præcisering af placering af det palliative bør være på Hospice 

Vendsyssel, Frederikshavn.  

  

  

  

 

Bilag 

Høringssvar vedrørende Anbefalinger for den palliative indsats (dok.nr.84509/11) 

VS: Høring: Anbefalinger for den palliative indsats - Høringsbrev, Anbefalinger for den palliative indsats 

2011.8.11.pdf (dok.nr.84332/11) 

VS: Høring: Anbefalinger for den palliative indsats - Udkast anbefalinger for den palliative indsats 

2011.08.11..pdf (dok.nr.84330/11) 
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3. Tilbud på misbrugsbehandling i nordjyske arresthuse og på 

Kragskovhede Statsfængsel 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 11/8235 

 Forvaltning: Center for Sundhed og 

Handicap 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: Socialudvalget 

 
 



 
 

 

Socialudvalget - Referat - 26. august 2011 Side 9 af 9 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Carsten Sørensen 
   

 

      

John Christensen 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

 

      

Birgit S. Hansen 
   

      

Jørgen Tousgaard 
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