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1. Frigivelse af rådighedsbeløb 2015 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten er der optaget følgende rådighedsbeløb, anført under 
Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:
 
Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.054.000 kr.
Sundhedshus Sæby                                               5.053.000 kr.
Digitaliseringspuljen                                                  390.000 kr.
 
I alt                                                                          6.497.000 kr.
 
 
Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb: 

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler 
Økonomiudvalget, at indstille rådighedsbeløbene til frigivelse overfor Byrådet.
 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Det anbefales, at økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller rådighedsbeløbene til 
frigivelse.
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24181
 Forvaltning: CØP
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU/ØU/BR
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2. Uddelegering af budgetramme 2015 til laveste 
identificerbare omkostningssted

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtiget til at uddelegere udvalgets 
budgetramme til de omkostningssteder der opfylder flg. betingelser:
 
            At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person.
            At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret.
 
Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer 
af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets 
budgetramme. De begrænsninger, der fremgår af de generelle 
budgetbemærkninger, skal respekteres.
 
Vedhæftet fremsendes liste over de budgetansvarlige på Social og 
Sundhedsområdet i 2015.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Social og Sundhedsområdet indstiller at oversigten over 
budgetansvarlige tages til efterretning.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
Oversigt budgetansvarlige Social og Sundhedsområdet.pdf (dok.nr.215655/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24201
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU/BUU
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3. Opsigelse af bassinlejeaftale

Sagsfremstilling
Opsigelse af bassinlejeaftaler
Fysioterapeutisk behandling kan foregå i træningslokale eller bassin. Klinikker kan 
anvende eget bassin eller leje sig ind i lokaler med træningslokale/bassin, eller 
regioner og kommuner kan stille disse faciliteter til rådighed for fysioterapeuten. 
 
Der har i Region Nordjylland og i de nordjyske kommuner i en længere årrække 
været mulighed for, at praktiserende fysioterapeuter med ydernummer i regionen 
har kunnet ansøge om tilskud til dækning af udgifter til bassinleje. Dette har været 
også været praksis i Frederikshavn Kommune.
 
På baggrund af udviklingen nationalt, hvor kun Region Syddanmark udover Region 
Nordjylland endnu tilbyder denne mulighed og på baggrund af de mange 
ressourcer, som der både regionalt og kommunalt anvendes på at administrere 
ordningen, foreslås det, at praktiserende fysioterapeuters mulighed for at ansøge 
om tilskud til bassinleje ophører i Region Nordjylland og i de nordjyske kommuner. 
Aftalen om opsigelse af bassinlejeaftalerne er på den baggrund sendt til behandling 
i de nordjyske kommuner og i Region Nordjylland.
 
 
Procedurer omkring beregninger for udgiftsfordelingen. 
 
Tidligere var det Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, som traf beslutning om 
tildeling af tilskud. I dag er det den enkelte kommune, hvori ansøger har sin klinik, 
som sammen med regionen behandler de indkomne ansøgninger om bassinleje.  
Dette sker i praksis via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat. 
 
Da kommunerne overtog myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi i 
2008 blev det besluttet, at tilskud til bassinleje skulle deles ligeligt mellem region og 
kommuner. Denne ordning er efterfølgende blevet tilpasset i 2012, således at 
udgiften til tilskud nu fordeles mellem region og kommuner efter hvor mange af 
patienterne på det pågældende hold, der modtager almen fysioterapeutisk 
behandling henholdsvis vederlagsfri fysioterapeutisk behandling.
 
Regionen betaler lejen for bassintræning for patienter, der har henvisning til 
almindelig fysioterapi, mens bopælskommunerne betaler andelen af lejen for 
patienter, der har henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne er ansvarlige 
for den vederlagsfri fysioterapi. I Frederikshavn Kommune løses den vederlagsfrie 
fysioterapi udelukkende i regi af de privatpraktiserende fysioterapeuter.
 
Udregningen baserer sig på holdlister over bassinpatienterne, som de 
fysioterapeuter, der modtager bassintilskud, indsender hver måned. Af listerne 
fremgår hvor mange af hver type patient, som har deltaget på holdene. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/19995
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SUU
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Udbetaling af tilskud til bassinleje i Region Nordjylland. 
 
I årene 2012-2014 er der årligt knap 20 klinikker i regionen, som har modtaget 
tilskud til bassinleje. Antallet af klinikker i Frederikshavn Kommune, der har 
modtaget tilskud til bassinleje udgøres af 3 klinikker. Derudover er der ydet tilskud 
til bassinleje til klinikker i Brønderslev Kommune forbindelse med bassintræning af 
borgere fra Frederikshavn Kommune, der har valgt at få behandlingen udenfor 
kommunen. Der kan også være borgere fra andre kommuner, der på samme vis 
har fået bassintræning i Frederikshavn Kommune.
 
I 2012 var den samlede udgift til bassinleje i Region Nordjylland på 557.566 kr. 
Heraf var kommunernes andel 50 % eller 278.783 kr. svarende til knap 54 t. kr. i 
Frederikshavn Kommune.
I 2013 var den samlede udgift til bassinleje i Region Nordjylland på 399.548 kr. 
Heraf var kommunernes andel 232.644 kr. (udregnet efter den nye model) og 
svarende til 41 t.kr. i Frederikshavn Kommune. 
Der er stor forskel i Region Nordjylland på den leje, som fysioterapeuterne betaler 
for at anvende bassinerne, og som de dermed får tilskud til. Udgiften pr. time 
varierer således fra 150-1000 kr. 
 
Der er herudover stor forskel på, i hvilket omfang fysioterapeuterne tilbyder 
bassintræning. De fleste af fysioterapeuterne tilbyder bassintræning et par gange 
om ugen, men der er også en enkelt fysioterapeut, som modtager tilskud til 6,5 
times bassintræning pr. uge. 
 
Endvidere ses det, at der i flere kommuner er fysioterapeuter, som tilbyder 
holdtræning i bassin, hvor nogle søger om tilskud, mens andre ikke søger tilskud, 
men så i stedet honoreres på det højere honorarniveau.
 
Som nævnt er indstillingen om at ophøre med muligheden for at søge om tilskud til 
bassinleje funderet i et ønske om at tilpasse praksis i kommunerne og i Region 
Nordjylland til de andre regioner (undtaget Region Syddanmark) og i den 
komplicerede administrering af ordningen. Herudover vil en annullering af 
muligheden for at søge om tilskud i højere grad ligestille fysioterapeuterne, da det 
pt. ikke er muligt at få tilsagn om tilskud i alle kommuner. Der er i dag ca. 30 % af 
de fysioterapeuter, som oplyser, at de tilbyder bassintræning, som gennemfører 
træningen uden at modtage tilskud hertil. 
 
Patienterne vil i fremtiden fortsat have mulighed for bassintræning. Enten via 
nyoprettede kommunale tilbud eller efter den høje bassintræningstakst i 
overenskomsten. Samtidig har kommunerne med overdragelsen af 
myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi fået muligheden for at oprette egne 
tilbud, herunder også bassintræning.
 
Det skal samtidig bemærkes, at regionen har valgt at opsige deres tilsagn om 
tilskud til bassinleje. Dette betyder, at kommunerne selv fremadrettet skal 
administrere og udbetale hele tilskuddet, såfremt kommunerne vælger at videreføre 
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tilskuddet til bassinleje. Der er pt. 5 kommuner, der som regionen, har valgt at 
opsige deres tilsagn om tilskud til bassinleje.
 
På ovenstående baggrund kan det anføres, at en opsigelse af aftalen om støtte til 
bassinleje ikke forventes at medføre reduktioner eller besparelser i udgifterne på 
området, men alene vil være en omlægning af ordningen, der bidrager til 
afbureaukratisering, og letter administrationen i forhold til den nuværende 
håndtering af ordningen.  
 
Det skal yderligere bemærkes, at der til sagsfremstillingen er vedlagt 2 bilag. Den 
ene er en uddybning af sagsfremstillingen og den andet et indhentet høringssvar 
fra Fysioterapi på Toppen.
 
Samarbejdsudvalget for Fysioterapi drøftede på mødet den 18. december 2014 
sagen vedr. ændring af administrationsgrundlaget for bassintræning i Region 
Nordjylland. Sagsbehandlingen tog udgangspunkt i sagsfremstillingen fra 
Frederikshavn Kommune og udtalelse fra Fysioterapi på Toppen.
 
Beslutningen i Samarbejdsudvalget blev som følger: ”Fysioterapeuternes 
udgangspunkt forud for mødet var en holdning om, at der i forbindelse med den 
politiske behandling i regionens forretningsudvalg er givet forkerte oplysninger i 
sagsfremstillingen, altså at beslutningen her var truffet på et urigtigt grundlag.
Der var på mødet en erkendelse af, at den fremlagte sagsfremstilling var opfattet 
anderledes end tiltænkt og fysioterapeuterne medgav, at der ikke er givet ukorrekte 
oplysninger i dagsordenspunktet.
Herudover var der en overordnet snak om ordningen, og der blev blandt andet 
omdelt en oversigt, som viser, at der i dag er dobbelt så mange af regionens 
fysioterapeuter, som tilbyder bassintræning uden tilskud, som der er fysioterapeuter 
som tilbyder bassintræning med tilskud.
Det blev aftalt, at samarbejdsudvalget i starten af 2016 følger udviklingen med 
henblik på at vurdere, hvordan ændringen af administrationsgrundlaget har påvirket 
brugen af bassintræningsydelser i regionen. Dette sker ved en opdatering af den 
ovenfor nævnte oversigt”.
 
Sagen er sendt til høring i Ældre- og Handicaprådet.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at muligheden for at ansøge om tilskud til 
bassinleje bortfalder i Frederikshavn Kommune ved årsskiftet 2014/2015. De 
nuværende aftaler udløber pr. 31. december 2014.
 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014
 
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler Social- og Sundhedsdirektørens indstilling med den 
forudsætning, at ændringen ikke for nogen indflydelse på den enkelte borgers 
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mulighed for træning..
 
 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014
Handicaprådet anbefaler Social- og Sundhedsdirektørens indstilling med den 
forudsætning, at ændringen ikke for nogen indflydelse på den enkelte borgers 
mulighed for træning..
 
 Fraværende: Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes, idet udvalget ønsker en opfølgning indenfor et år.
 
 

Bilag
Bilag - Bassinlejeaftale (dok.nr.184604/14)
Høringssvar fra Fysioterapi på Toppen (dok.nr.217898/14)
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4. Deltagelse i den fælleskommunale prisfest 2015

Sagsfremstilling
Frivillighedsprisen og Sundhedsprisen 2014 skal uddeles, og Sundhedsudvalget 
skal derfor beslutte, om priserne igen i 2015 skal uddeles på den fælleskommunale 
prisfest, som afholdes den 30. april, eller som tidligere, ved et særskilt 
arrangement. 

Udgiften til priser og prisfest har aldrig været budgetlagt, men er taget ud af 
budgettet i Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Sundhedsudvalget besluttede den 12. november 2013, at Frivillighedsprisen og 
Sundhedsprisen for 2013 skulle udsættes, indtil der var fastsat en dato for en 
fælleskommunal prisfest. Denne prisfest blev afholdt den 27. maj 2014. Priserne 
blev uddelt sammen med priserne inden for kultur- og fritidsområdet. 

Sundhedsfremme og Forebyggelse havde ved denne prisfest ingen udgifter til drift 
af arrangementet, udover de 20.000 kr. til Frivillighedsprisen og Sundhedsprisen, 
da det var første gang, at priserne skulle uddeles ved et fælles arrangement. 
Sundhedsfremme og Forebyggelse skal fremadrettet bidrage til udgifterne til drift af 
den fælleskommunale prisfest, hvis Sundhedsudvalget beslutter, at priserne skal 
uddeles ved det arrangement fremadrettet.

Der er lagt et budget for den fælleskommunale prisfest i 2015, hvor der lægges op 
til, at Sundhedsfremme og Forebyggelse skal dele udgifterne til drift af 
arrangementet med Center for Kultur og Fritid. 

Det drejer sig om udgifter til: 

·         Det Musiske Hus tekniker 
·         Udgifter til dj under prisfesten 
·         Fotograf
·         Forplejning under prisfesten 
·         Blomster til de nominerede samt 
·         Udgifter til trykning checks 
 

Udgifterne giver tilsammen ca. 16.050 kr. og er ekskl. Frivillighedsprisen og 
Sundhedsprisen, som tilsammen er en udgift på 20.000 kr. ud over 
driftsomkostningerne. Udgifterne bliver tilsammen 36.050 kr. Se vedlagte budget.

Integrationsrådets priser vil også blive uddelt ved prisfesten i 2015, men de 
bidrager ikke til udgifterne til afholdelse af prisfesten.

Fordelene ved at deltage i en fælleskommunal prisfest er:

·      At der deltager ca. 200 personer til prisfesten, og prisfesten får større eksponering.
Da Frivillighedsprisen og Sundhedsprisen ikke var en del af den fælleskommunale 
prisfest, deltog mellem 30-50 personer afhængig af, hvem de nominerede var. 

·      At de nominerede til Frivillighedsprisen og Sundhedsprisen fik en god oplevelse og 
blev hyldet af andre foreninger, politikere og pressen.

·      At der kommer fokus på de nomineredes foreningsarbejde og sundhedstiltag. 
·      At det er en god mulighed for Center for Sundhed og Pleje at udbrede kendskabet 

til sundhed og frivillighed generelt i kommunen.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24057
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: lupe
 Besl. komp: SUU
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·      At det er en fordel for Sundhedsudvalget, at kendskabet til Frivillighedsprisen og 
Sundhedsprisen bliver udbredt, så der bliver større kendskab til priserne.    
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget:
 

-     godkender forslaget om at uddele Frivillighedsprisen og Sundhedsprisen på en 
fælleskommunal prisfest sammen med Center for Kultur og Fritid og 
Integrationsrådet.
 

-     beslutter, at Frivillighedsprisen og Sundhedsprisen på i alt 20.000 kr. dækkes af § 
18 puljemidlerne, og at det resterende beløb til afholdelse af prisfest dækkes af 
budgettet for Sundhedsfremme og Forebyggelse. 
 

-     tager stilling til, om Frivillighedsprisen og Sundhedsprisen bliver en fast del af den 
fælleskommunale prisfest i fremtiden.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes. Udvalget beslutter, at de 2 priser fremover bliver en fast del 
af den fælleskommunale prisfest.
 

Bilag
Budget for fælleskommunal prisfest 2015 (dok.nr.212435/14)
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5. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker - status

Sagsfremstilling
Hvad er Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker?
Kommunerne har i de seneste år haft et stigende fokus på indsatsen i forhold til 
kronisk syge borgere. Der er sket en hastig udvikling på dette område, og 
sundhedsaftalerne er med til at fastholde et fælles fokus på sammenhæng og 
koordinering på tværs af sektorer. Samtidig er der en stigende erkendelse af 
behovet for at udvikle og fastholde fokus på den generelle sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende indsats, som kommunerne har ansvaret for.
 
Sundhedsstyrelsens har derfor siden 2012 udsendt 11 forebyggelsespakker med 
faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde.
 

Forebyggelsespakkerne er et videns baseret værktøj til kommunerne med faglige 
anbefalinger på væsentlige risikoområder.  Områder, som kommunerne allerede 
arbejder med, og som forventes at kræve betydeligt fokus de kommende år. Denne 
forventning tager sit udgangspunkt i ny viden samt udviklingen i holdninger og 
normer i samfundet. 

Pakkerne er med til at skabe overblik og kan bidrage til at prioritere og 
kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Anbefalingerne heri retter 
sig både mod raske og syge borgere i kommunerne. De 11 forebyggelsespakker 
samt en introduktionsfolder – er her indsat som link, så den interesserede læser 
kan få mere viden på det enkelte felt. 
Anbefalingerne indeholder bl.a. rammesættende indsatser, der har en effekt på 
hele befolkningens sundhedsadfærd og dermed også en stor effekt i forhold til 
ulighed. Andre indsatser i pakkerne er særlig målrettet socialt udsatte grupper.
De enkelte anbefalinger er opdelt i: 

Ø  Grundniveau – der på kort sigt kan styrke kvaliteten af 
forebyggelsesarbejdet.

Ø  Udviklingsniveau – der kan videreudvikle forebyggelsen på længere sigt.

·                   Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
·                   Alkohol
·                   Fysisk aktivitet
·                   Hygiejne
·                   Indeklima i skoler
·                   Mad og måltider
·                   Mental sundhed
·                   Overvægt
·                   Seksuel sundhed
·                   Solbeskyttelse
·                   Stoffer
·                   Tobak

Ud fra forebyggelsespakkerne er der udarbejdet 5 målgruppespecifikke oversigter 
til brug for medarbejdere med borgerkontakt samt deres ledere. Oversigterne 
samler de anbefalinger på grundniveau, som direkte relaterer sig til deres arbejde. 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21219
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SOU/SU
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http://www.sst.dk/publ/Publ2012/06juni/ForebyggPk/SeksuelSundhed.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2014/01jan/ForebygpkSolbeskyt.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/ForebyggelsespakkeStoffer.pdf
http://www.sst.dk/publ/Publ2012/06juni/ForebyggPk/Tobak.pdf
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Oversigterne er opdelt i målgrupperne:

Anbefalinger for spæd- og småbørn

Anbefalinger for skolebørn

Anbefalinger for unge

Anbefalinger for voksne

Anbefalinger for ældre borgere

For at styrke implementeringen i kommunerne har Sundhedsstyrelsen etableret 
”Center for forebyggelse i praksis”. Her kan kommunerne gratis trække på 
vejledning og få oplægsholdere ud i kommunerne.

Gennem en spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2013, 2014 og 2015 følger 
Sundhedsstyrelsen, om kommunerne implementerer flere af anbefalingerne.

 
Status på arbejdet i Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik er rammesættende for kommunens 
sundhedsfremme og forebyggelse. Forebyggelsespakkerne og hjælpen fra Center 
for Forebyggelse betragtes som gode værktøjer til at realisere politikkens visioner.

Resultaterne i den landsdækkende undersøgelse - for hvor langt kommunerne er 
med implementering af forebyggelsespakkerne viser, at Frederikshavn Kommune 
er godt i gang.

Sundhedsudvalget vil I mødet få gennemgået resultaterne indenfor hver 
forebyggelsespakke.

Der er en positiv stemning omkring arbejdet. Status på implementeringen af 
værktøjerne skal ses i lyset af, at sundhedsforebyggelse i nogle af kommunens 
centre er en naturlig del af kerneopgaven – i andre er forebyggelsespakkerne med 
til at skabe øget bevidsthed på sundhed.

Det samlede resultatet af undersøgelsen for 2014 kendes ikke endnu.

 

Det fremtidige arbejde

For at intensivere forebyggelsesarbejdet og udbrede det til alle centre, har Den 
kommunale Chefgruppe etableret en Sundhedsstrategisk Tænketank, som består 
af 2 centerchefer samt nøglemedarbejdere. Cheferne giver løbende stafetten 
videre til nye chefer, så der skabes bredt ejerskab.

Formålet i dette forum er, at: 

 skabe drivkraft i nytænkning på sundhedsområdet

 tilrettelægge implementeringsprocesser for større tværgående indsatser, 
som den kommunale chefgruppe igangsætter 

 
Den kommunale Chefgruppe har vedtaget, at ”Sundhedsstyrelsens 
Forebyggelsespakker” skal være værktøjet i en tværgående forebyggelses indsats 

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSpaedOgSmaaboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSpaedOgSmaaboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSpaedOgSmaaboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSpaedOgSmaaboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSpaedOgSmaaboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSpaedOgSmaaboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSpaedOgSmaaboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSpaedOgSmaaboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSpaedOgSmaaboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSkoleboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSkoleboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSkoleboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSkoleboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForSkoleboern.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForUnge.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForUnge.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForUnge.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForUnge.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForUnge.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForVoksne.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForVoksne.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForVoksne.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForVoksne.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForVoksne.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForAEldreBorgere.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForAEldreBorgere.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForAEldreBorgere.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForAEldreBorgere.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForAEldreBorgere.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForAEldreBorgere.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/12dec/AnbefalingerForAEldreBorgere.pdf
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for alle kommunens centre. Indsatserne i det enkelte center skal fremgå af centrets 
sundhedsdelplaner.
 
Den Sundhedsstrategisk Tænketank har i den forbindelse udarbejdet en 
procesplan for de kommende 3 år for implementeringen af Sundhedsstyrelsens 11 
forebyggelsespakker.

De enkelte centre skal selvfølgelig først og fremmest arbejde med de 
forebyggelsespakker, der er relevant for eget center. Men for at der kan skabes 
ekstra tværgående opmærksomhed og sættes fælles ind, så angiver procesplanen, 
at der i:

 2015 er fokus på tobak, alkohol og stoffer

 2016 er fokus på Fysisk aktivitet, mental sundhed, mad og måltider

 2017 er fokus på Indeklima i skoler, solbeskyttelse og seksuel sundhed

 

Alle centre skal arbejde med borgerrettet forebyggelse, i det omfang, der er 
væsentligt ift. kerneopgaven. Sideløbende skal der arbejdes med relevante 
medarbejderrettede sundhedstiltag.

Sundhedsstrategisk Tænketank vil i begyndelsen af 3. kvartal i 2015, 2016 og 2017 
indhente status på centrenes arbejde med Forebyggelsespakkerne. 

Centerchefer og 2 nøglepersoner i hvert center er via temadage blevet klædt på til 
arbejdet med sundhedsdelplaner og med forebyggelsespakkerne og vil ligeledes 
orientere og drøfte arbejdet på CenterMED.

 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget
1.     tager orienteringen til efterretning
2.     drøfter resultaterne for 2013
 
 

Beslutning Handicaprådet den 5. januar 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Inge-Lise Jakobsen/stedfortræder, Rikke Bruus/stedfortræder samt 
Helle Madsen, hvor Pia Karlsen mødte i stedet for. 
 

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Resultaterne for 2013 drøftet, og orienteringen taget til efterretning.
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Fraværende: Helle Madsen, Pia Karlsen.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Udvalget ønsker at sætte fokus på indsatsen således:
 
1.     En forebyggelsespakke som case i udvalget – eksempelvis Rygning – Hvad er 

det, der står i en forebyggelsespakke ?
 

2.     Sundhedsudvalget foreslår et fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget, hvor 
temaet er vigtigheden af, at sundhedsdelen i højere grad tænkes ind i 
arbejdsmarkedsområdet

 
 3.     At resultaterne af forebyggelsespakkerne tænkes ind i visionerne for børne- 
og ungeområdet

 
 

Bilag
Slides Status 2013 for implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker i 
Frhavn.pdf (dok.nr.216534/14)
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6. Nedbringelse af ventetiden på genoptræning til 5 dage

Sagsfremstilling
Sagsresume

Sundhedsudvalget har løbende haft opmærksomhed på at nedbringe ventetiden på 
den genoptræning, der efter sygehushenvisning gives i kommunalt regi. I 
forbindelse med budgetforliget for 2015 blev det besluttet, at ventetiden skal 
nedbringes fra nuværende 10 dage til 5 dage. Det skal ske ved hjælp af private 
aktører, såfremt den nuværende kommunale kapacitet ikke kan realisere en 
nedbringelse af ventetiden. 

Det er såvel sundhedsfagligt som samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt med kort 
ventetid på genoptræning. Jo tidligere borgerne kommer i genoptræning, jo 
hurtigere kan de opnå målet med træningen – det vil sige det funktionsniveau, de 
havde før indlæggelsen eller alternativt det højest mulige niveau – og dermed 
spare udgifter til pleje, hjælpemidler, sygedagpenge og andre afledte udgifter som 
følge af manglende selvhjulpenhed. De seneste års udvikling har tydeligt vist 
effekten af den massivt øgede genoptræningsindsats i kommunerne. 

Det er undersøgt om de kommunale træningscentre kan nedbringe ventetiden til 5 
dage indenfor den nuværende kapacitet. Det må konstateres, at hele opgaven ikke 
kan løses indenfor nuværende kapacitet. 

Hvis opgaven skal løses i kommunalt regi, vil det være nødvendigt med tilførsel af 
terapeutresurser. Der vil herved kunne ske en udvidelse af åbningstiden, hvilket 
også vil bidrage til at de fysiske rammer udnyttes optimalt. Ligeledes vil der 
konstant skulle være fokus på optimering af ”sam-træning” med maksimalt 
deltagerantal. 

Jævnfør budgetforligets beslutning skal nedbringelse af ventetiden til genoptræning 
ske ved udnyttelse af de kommunale træningscentres nuværende kapacitet samt 
eventuel inddragelse af private leverandører. I det følgende stilles derfor forslag om 
konkurrenceudsættelse af de opgaver, de kommunale træningscentre ikke kan 
varetage med nuværende kapacitet med henblik på at nedbringe ventetiden til 5 
dage. Der skal også i dette tilfælde tilføres resurser til træningsopgaven ved private 
leverandører. Konkurrenceudsættelsen giver mulighed for yderligere at få afprøvet 
pris og kvalitet på området, og konkurrenceudsættelse kan dermed også være med 
til at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i opgaveløsningen på området.

 

Konkurrenceudsættelse – samarbejde mellem private og kommunale 
leverandører

For at kunne finde det rette niveau for, hvor mange og hvilke træningsopgaver, der 
skal konkurrenceudsættes, foreslås det, at der arbejdes med en to fase-model.
 

·         I år 1 forlænges nuværende aftale med private fysioterapeuter vedrørende 
spidsbelastningssituationer med en tilpasning således, at ventetiden vil kunne 
nedbringes til 5 dage. Der sker ligeledes en tilpasning af aftalen, så samarbejdet 
udvides til også at afprøve samarbejde med borgere, som har brug for mere 
komplekse forløb.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/20869
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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·         Parallelt hermed analyseres og forberedes mulighederne for at lave et udbud på 

den kapacitet og de udviklingstiltag, der skal til for at nedbringe ventetiden til de 5 
dage (plus 2 dage i Visitationsenheden). 
 
Formålet med udbuddet er overordnet at få undersøgt, hvilken kvalitet og pris 
private leverandører kan bidrage med, så ventetiden kan nedbringes i et 
samarbejde med kommunen. Men et udbud er også medvirkende til, at kommunen 
kan blive mere ”skarp” på, hvad kommunen har af behov på området. Eller rettere, 
hvad kommunen vil købe – herunder hvordan man vil have løst opgaven samt 
forventninger til resultatmål. Det er også med til at gøre leverandørerne bedre, når 
der er klarhed og tydelige krav til resultaterne af genoptræningsopgaverne.
 
Udbuddet kan fx også kombineres med en udviklingskontrakt, hvor et fremtidigt 
samarbejde om specifikke udviklingstiltag – fx indførelse af sundhedsteknologi for, 
at borgerne bliver mere selvhjulpne og får bedre livskvalitet – er et særskilt formål.
 
I henhold til ovennævnte kan offentlig-privat samarbejde på sundhedsområdet 
medføre, at kommunen og leverandører bliver bedre til at arbejde med 
kvalitetsstyring. Erfaringer viser, at kommunen bliver mere bevidst om kravene til 
kvaliteten af ydelserne, når de skal beskrives i et udbudsmateriale, som både kan 
omhandle minimums-/resultatkrav samt udviklingskrav. Herved bliver kvalitetskrav 
og effektstyring mere konkret – og kommunen kan opnå mere viden om, hvad der 
virker, og hvad der ikke virker. 
 
Det skal undersøges, om analyseperiodens resultater giver belæg for efterfølgende 
at lave et udbud. Herunder hvilken form for udbud, der vil være mest 
hensigtsmæssigt i forhold til målsætningen om at opnå størst mulig synergi mellem 
de private og den kommunale leverandør, ligesom der skal fokus på den bedste 
kvalitet i forhold til borgerne til en konkurrencedygtig pris. Indkøbsafdelingen vil 
bidrage med viden om mulighed for udbud og samarbejdsmodeller med private mv.
 
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller:
 

·         At Sundhedsudvalget sender den foreslåede to fase-model til høring i Ældrerådet, 
Handicaprådet, CenterMED i Sundhed og Pleje samt CenterMED i Social og 
Sundhedsmyndighed.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
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7. Orientering om revideret bekendtgørelse og vejledning om 
genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og 
regioner

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget orienteres hermed om 
ændringerne efter revidering af bekendtgørelsen og vejledningen om genoptræning 
og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. Herunder foretages en 
foreløbig vurdering af, hvilke konsekvenser ændringerne kan få for kommunernes 
visitation og finansiering af indsatserne. 
 
Baggrund: 
Den reviderede bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2015. Der er samtidig 
med bekendtgørelsen foretaget revision i vejledningen om genoptræning og 
vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. 
 
Baggrunden for revisionen af bekendtgørelsen og vejledningen angives af 
ministeriet til at være den politiske aftale om evalueringen af kommunalreformen, 
hvor det blev anbefalet, at sygehusenes beføjelser øges i forhold til 
genoptræningsplaner for patienter med meget komplekse rehabiliteringsbehov. De 
faglige miljøer styrkes, og kvaliteten af genoptræning- og rehabiliteringsindsatsen 
højnes generelt. 
 
Ministeriet fremhæver endvidere, at det fremgår af opfølgningen på evalueringen af 
kommunalreformen, at regeringen vil følge udviklingen på genoptræningsområdet 
nøje, blandt andet med fokus på ventetider, men også i forhold til udviklingen i 
andelen af genoptræningsplaner i hver gruppe af specialiseringsniveauer. 
 
Indhold 
Mange af intentionerne i den nye bekendtgørelse og vejledning er gode. Det hilses 
velkommen, at der er øgede krav til det faglige indhold i de genoptræningsplaner, 
som sygehusene udarbejder. Der er dog også områder, der giver anledning til øget 
opmærksomhed.
 
Med den nye bekendtgørelse og vejledning får sygehusene nu mulighed for at 
fastsætte det kommunale serviceniveau på genoptræningsområdet. Dette gælder 
ved henvisning til genoptræning efter sygehusbehandling via en 
genoptræningsplan. 
 
Med den nye vejledning fastlægges der 4 specialiseringsniveauer for genoptræning:

1. Almen basal genoptræning (kommunal)

2. Almen avanceret genoptræning (kommunal)

3. Specialiseret genoptræning (ambulant på sygehus) 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/20869
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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4. Specialiseret rehabilitering (på højt specialiseret rehabiliteringssted)

 Genoptræningsplanen fra sygehuset skal angive:

 hvilket genoptræningsniveau patienten har behov for.

 en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehus, hvis 
der er et sundhedsfagligt begrundet behov herfor. 

 anbefaling af brug af træningsmetoder og specielt udstyr, hvis der er behov 
herfor.

Hvis genoptræningsplanen angiver, at patienten har behov for almen genoptræning, 
skal kommunen selv - på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering - angive, 
hvorvidt patienten har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau. 
Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens 
genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov. Herunder hører også, om patienten har 
behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller 
rehabilitering på specialiseret niveau. 
 
Finansiering: 
Revisionen af bekendtgørelsen medfører ikke ændringer i finansieringsansvaret i 
forhold til den hidtidige situation. Det er fortsat kommunerne, der har 
finansieringsansvaret for al ambulant genoptræning. 
Dette gælder også for de genoptræningsindsatser, som skal leveres af regionerne. 
Når en patient har behov for genoptræning på specialiseret niveau (på sygehus), er 
det således bopælskommunen, der har myndigheds- og finansieringsansvaret for 
opgaven, mens regionerne har driftsansvaret.

Vurdering af bekendtgørelsens konsekvenser 
Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere de visitationsmæssige og 
økonomiske konsekvenser af den reviderede bekendtgørelse. 
Der kan dog anlægges en generel formodning om, at den reviderede 
bekendtgørelse vil føre til et øget udgiftspres i kommunerne som konsekvens af de 
4 nye niveauer for genoptræning.
 
Kommunernes Landsforening (KL) vurderede således i deres høringssvar til 
bekendtgørelsen, ”at de økonomiske konsekvenser af ændringerne er uklare, og 
præmissen om, at justeringerne skal kunne holdes inden for den eksisterende 
økonomi, virker helt urealistisk. Konkret savnes begrundelser for de forventede 
procentfordelinger i de fire specialiseringsniveauer. Det er afgørende for 
planlægning og styring af kommunernes økonomi, om den skønnede fordeling 
af patienterne i de fire niveauer skal efterleves af regionerne, eller om der alene 
er tale om bedste bud på fordelingen.
Med den nye bekendtgørelse og vejledning får sygehusene mulighed for at 
fastsætte det kommunale serviceniveau på genoptræningsområdet. Dette 
gælder såvel henvisning efter de 4 specialiseringsniveauer og anbefaling i 
brugen af træningsmetoder samt tidspunkt for igangsætning af genoptræningen.
Anbefalingerne kan komme til at få karakter af krav, da det vil være vanskeligt 
for kommunen at argumentere for en anden indsats, end den der er anbefalet 



Sundhedsudvalget - Referat - 13. januar 2015 Side 20 af 25

fra sygehuset. Dermed undergraves kommunernes myndighedsansvar og man 
svækker kommunernes mulighed for at tilrettelægge genoptræningsindsatsen 
med den bredere rehabiliteringsindsats.”
 
Kommunerne skal nu kunne levere genoptræning på såvel basalt, som avanceret 
niveau. Tidligere har der ikke været krav om, at kommunen skulle kunne levere 
træning på avanceret niveau. 

Frederikshavn Kommune Træningscentre har dog allerede etableret 
neurorehabiliteringsteams og kompetenceudviklet personalet til opgaven på 
avanceret niveau. 

Det ukendte omfang ved den specialiserede rehabilitering på niveau 4 vil kunne 
give øgede udgifter.

 
Den interesserede læser, kan se hele bekendtgørelsen og vejledningen på 
følgende link:
 
Bekendtgørelse nr. 1088 af 6/10/2014 Gældende, findes i højre side af dette link
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164976
 
Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164990
 
Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, 
Ældrerådet og Handicaprådet. 
 

Indstilling
Indstilling: 
Social og Sundhedsdirektøren og Børne- og Kulturdirektøren indstiller at 
Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til 
efterretning.
 
 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 5. januar 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Inge-Lise Jakobsen/stedfortræder, Rikke Bruus/stedfortræder, Irene 
Hjortshøj samt Helle Madsen, hvor Pia Karlsen mødte i stedet for.
 
 
 
 

Beslutning Ældrerådet den 6. januar 2015

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164976
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164990
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Ældrerådet tager sagen til efterretning.
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. januar 2015
 
Taget til efterretning.
 
 
Fraværende Ida Skov (Ø) og Kristina Frandsen (V)

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Taget til efterretning med den bemærkning, at forvaltningen følger udviklingen tæt 
og afrapporterer til Sundhedsudvalget, såfremt der er særlige udsving.
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8. Byrådsseminar 2014

Sagsfremstilling
Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i 
Frederikshavn Kommune som lokalsamfund.
 
Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende 
”Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder”. Herefter var 
der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels 
Christensen vedrørende ”Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder”.
 
Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften 
”Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder”, som blev debatteret ud fra: 
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. 
 
På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed 
taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en 
opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal 
være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper 
mv. 
 

Indstilling
Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter, hvordan beslutningstemaerne i 
opsamlingsnotatet kan indgå i de enkelte fagudvalgs fremadrettede arbejde.
 
 
 

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Socialudvalget at invitere 
Handicaprådet, Ældrerådet og Sundhedsudvalget til dialogmøde med fokus på de 
emner, der fremgår under overskriften Velfærd. Herudover ønsker udvalget at 
sætte fokus på Motion og gode arbejdsstillinger.
 
Fraværende: Helle Madsen.
 
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Der indkaldes til temamøde i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kvalificere 
Byrådsseminarets punkter.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: LS
 Sbh: mall
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Temaet blev drøftet.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Sundhedsudvalget at sætte fokus på 
følgende punkt:
 
-       Kombinationen mellem den mentale sundhed og uddannelsesvalg/frafald fra 

ungdomsuddannelserne samt sundhedsperspektivet i den nye skolereform
 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2015
Temaet blev drøftet. Udvalgt var enige om, at kommunikation i højere grad skal 
indtænkes i kommunal virke.

Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)
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9. 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
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Bilag - Bassinlejeaftale

Uddybende notat vedr. træning i bassin, overenskomst om vederlagsfri fysioterapi og faktueller oplysninger 
om tilskud i 2012 og 2013 i aktiviteten og bassinleje. 

Hvorfor træning i bassin?
Ifølge fysioterapeuter har træning i varmtvandsbassin en række fordele – bl.a. virker det smertedæmpende 
på led og muskler, opdriften i vandet aflaster patienten, kompressionen i vandet er beskyttende og 
stimulerende, der er større mulighed for funktionel træning osv. Patienter udvælges ofte til bassintræning, 
når ingen anden træning er mulig at gennemføre, når patienten ikke har kunnet profitere af træningen i 
træningssal, når patienten vil have særlig gavn af træningen i varmt vand osv. 
Bassintræning kan også fungere som et supplement til den træning og/eller behandling den enkelte patient 
modtager.

Det har ikke været muligt at finde undersøgelser, som har kunnet påvise evidens for bedre effekt af træning 
i vand kontra på land.

Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi

Efter overenskomst om fysioterapi er der to honorarniveauer til holdtræning i bassin alt efter om der ydes 
tilskud til bassinleje eller ej. Ydes der ikke tilskud til bassinleje, er det honorar, der ydes pr. patient for 
behandlingen højere.

I Overenskomst om Fysioterapi fremgår det af § 39, stk. 7, at ”Hvis fysioterapeuten lejer sig ind i kommunalt 
eller privat træningslokale eller bassin, kan regionen eller kommunen efter ansøgning og individuel 
vurdering betale den del af lejen, der ligger ud over et beløb svarende til 25 % af honoraret gældende for 
hold med 3 vederlagsfri patienter”. 

Det overenskomstfastsatte honorar til fysioterapeuten indeholder i udgangspunktet dækning af alle 
udgifter forbundet med at levere ydelsen, herunder leje og drift af lokaler. 

Overenskomsten forpligter ikke myndighederne til at stille træningslokaler eller bassin til rådighed for 
fysioterapeutisk behandling, men regioner og kommuner kan vælge at gøre det afhængig af lokalebehov og 
muligheder. Fysioterapeutens honorar er således lavere i situationer, hvor fysioterapeuten får stillet 
faciliteter til rådighed til holdtræning og bassin. 

Det fremgår af Overenskomst om Vederlagsfri fysioterapi § 39, stk. 3, at ”Hvis regionen eller kommunen 
stiller træningslokale eller bassin til rådighed for fysioterapeutens gennemførelse af holdtræning, reduceres 
honoraret med et beløb svarende til 25 % af honoraret gældende for hold med 3 vederlagsfri patienter (pr. 
01-01 2012 udgør beløbet 25 % af 564,51 kr. i grundhonorar)”. Dette betyder, at de fysioterapeuter, som i 
dag modtager tilskud til bassinleje, i tilfælde af en opsigelse af aftale om tilskud, vil få udbetalt et større 
grundhonorar. 

Udbetaling af tilskud til bassinleje i Region Nordjylland. 

I årene 2012-2014 er der årligt knap 20 klinikker i regionen, som har modtaget tilskud til bassinleje.



I 2012 var den samlede udgift til bassinleje i Region Nordjylland på 557.566 kr. Heraf var kommunernes 
andel 50 % eller 278.783 kr.

Udgifterne fordelte sig således på kommunerne: 

Kommune: Udgift til bassinleje:
Aalborg  Kr. 26.944,35
Rebild Kr. 26.216,23
Jammerbugt Kr. 27.214,64
Vesthimmerland Kr. 24.193,70
Thisted Kr. 19.434,99
Brønderslev Kr. 15.592,69
Morsø                                                                   Kr. 592,89
Mariagerfjord Kr. 71.657,92
Frederikshavn Kr. 53.818,15
Læsø Kr. 6.149,50
Hjørring Kr. 6.882,22
Samlet kommunal udgift til bassinleje Kr. 278.783,35

I 2013 var den samlede udgift til bassinleje i Region Nordjylland på 399.548 kr. Heraf var kommunernes 
andel 232.644 kr. (udregnet efter den nye model). 

Udgifterne fordelte sig således på kommunerne: 

Kommune: Udgift til bassinleje:
Aalborg Kr. 59.503,93
Rebild Kr. 5.408,99
Jammerbugt Kr. 33.697,70
Vesthimmerland Kr. 20.869,11
Thisted Kr. 14.200,72
Brønderslev Kr. 6.229,19 
Morsø Kr. 66,42
Mariagerfjord Kr. 22.708,05
Frederikshavn Kr. 40.835,85
Læsø Kr. 22.097,66
Hjørring Kr. 7.026,76
Samlet kommunal udgift til bassinleje Kr. 232.644,39

I Center for Ældre og Sundhed knytter områdeleder for Aktivitet og Træning Susanne Thaarup følgende 
bemærkninger til opsigelsen af aftalen: ”Lokalt vurderes det, at bassintræningen er en rigtigt 
hensigtsmæssig træningsform for visse diagnosegrupper, herunder de mest handicappede og allersvageste 
borgere. Når der ikke forligger evidens for større effekten i forhold til øvrige træningsformer kan det 
skyldes, at der ikke er lavet forskning omkring dette for de nævnte grupper. Det er derfor vigtigt fra et 
borgerperspektiv, at denne mulighed fremadrettet er til stede.



Der er bassintræning på alle kommunale træningscenter så borgerne vil kunne få tilbuddet kommunalt , 
såfremt der ikke er muligheder i privat regi. Såfremt de privatpraktiserende fysioterapeuter vælger at 
begrænse bassintræningen, kan det få afledte konsekvenser for de steder, hvor træningen har foregået eks. 
i svømmehalen i Sæby, som har udlejet faciliteterne til bassintræningen.

Administrativt er det dog en alt for kompliceret ordning, så ændringen er helt relevant”.
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Fra: Anders Nielsen [BeneFiT Frederikshavn] [mailto:an@benefit-frederikshavn.dk] 
Sendt: 8. november 2014 11:34
Til: Susanne Thaarup
Cc: km@benefit-saeby.dk
Emne: SV: Udtalelse vedr. bassinlejeaftale

Hej Susanne

Tak for den fremsendte sagsfremstilling.
Vi er glade for at have mulighed for at skrive udtalelse i forhold til 
beslutningsgrundlaget. 
Indledningsvis har vi spørgsmål til fremkomsten af det vedlagte forslag. 
Når der står, at ”det foreslås”, hvem er det så der fremstiller forslaget og på hvis 
foranledning fremkommer forslaget?

Markant øgede omkostninger for de praktiserende fysioterapeuter.
Det fremgår af bilaget om bassinlejeaftale 
” Det fremgår af Overenskomst om Vederlagsfri fysioterapi § 39, stk. 3, at ”Hvis 
regionen eller kommunen stiller træningslokale eller bassin til rådighed for 
fysioterapeutens gennemførelse af holdtræning, reduceres honoraret med et beløb 
svarende til 25 % af honoraret gældende for hold med 3 vederlagsfri patienter (pr. 
01-01 2012 udgør beløbet 25 % af 564,51 kr. i grundhonorar)”. Dette betyder, at de 
fysioterapeuter, som i dag modtager tilskud til bassinleje, i tilfælde af en opsigelse af 
aftale om tilskud, vil få udbetalt et større grundhonorar.”

Imidlertid læser vi i Vederlagsfri overenskomst af 2012 i § 39:
Stk. 6. 
Hvis regionen eller kommunen stiller træningslokale eller bassin til rådighed for 
fysioterapeutens gennemførelse af holdtræning, reduceres honoraret med et beløb 
svarende til 25 % af honoraret gældende for hold med 3 vederlagsfri patienter, jf. stk. 
2 (pr. den 01-01-2012 udgør beløbet 25 % af 564,51 kr. i grundhonorarniveau). 
Stk. 7. 
Hvis fysioterapeuten lejer sig ind i kommunalt eller privat træningslokale eller bassin, 
kan regionen eller kommunen efter ansøgning og individuel vurdering betale den del 
af lejen, der ligger ud over et beløb svarende til 25 % af honoraret gældende for hold 
med 3 vederlagsfri patienter, jf. stk. 2. 

Det betyder, at honoraret er reduceret med 25 %, når regionen eller kommunen 
betaler den fulde lokaleleje. Mens det fremgår af stk. 7, at tilskuddet til bassinet 
reduceres med de 25 %, som allerede indgår i honoraret, når regionen og kommunen 
yder tilskud til bassinlejen. 
Dette betyder, at de fysioterapeuter, som i dag modtager tilskud til bassinleje, i 
tilfælde af en opsigelse af aftale om tilskud, ikke vil få udbetalt et større 
grundhonorar.
Fysioterapeuterne vil altså – i tilfælde af opsigelse af bassinlejeaftalen - ved 
videreføring af bassintilbuddet få øget deres omkostninger med hele bassintilskuddet 
uden, at honoraret bliver større.

Reduktion  af tilbuddet til borgerne.

mailto:an@benefit-frederikshavn.dk
mailto:km@benefit-saeby.dk


Hvis forslaget om, at aftalen om opsigelse af tilskud til bassinleje gennemføres, må 
det forventes at en del af bassintræningen hos praktiserende fysioterapeuter 
bortfalder, da det ganske enkelt ikke vil være muligt at få økonomien til at hænge 
sammen. Der vil altså ske et fald i udbuddet af træningen i bassin på grund af de 
øgede omkostninger for de praktiserende fysioterapeuter. 
Vi kan fuldt ud tilslutte os denne del af Susanne Thaarups bemærkning: 

”Lokalt vurderes det, at bassintræningen er en rigtigt hensigtsmæssig træningsform 
for visse diagnosegrupper, herunder de mest handicappede og allersvageste borgere. 
Når der ikke forligger evidens for effekten i forhold til øvrige træningsformer kan det 
skyldes, at der ikke er lavet forskning omkring dette for de nævnte grupper. Det er 
derfor vigtigt fra et borgerperspektiv, at denne mulighed fremadrettet er til stede. 
Der er bassintræning på alle kommunale træningscentre, så borgerne vil kunne få 
tilbuddet kommunalt, såfremt der ikke er muligheder i privat regi. Såfremt de 
privatpraktiserende fysioterapeuter vælger at begrænse bassintræningen, kan det få 
afledte konsekvenser for de steder, hvor træningen har foregået eks. i svømmehallen 
i Sæby, som har udlejet faciliteterne til bassintræningen.”
Hertil vil vi gerne tilføje, at vi ser forskellige borgere hos de praktiserende 
fysioterapeuter og i det kommunale fysioterapeutiske regi. Det er derfor 
hensigtsmæssigt for træningsforløbene, at der er tilbud såvel i kommunalt som i 
praktiserendes regi. 
Omkostningerne for udbyderne af bassintimer er store. Bassin er dyrt både i 
anlægsudgifter og i driftsomkostninger. Timeprisen er altså som udgangspunkt høj, og 
det er en lokal politisk beslutning, når bassinprisen er forholdsvis lav. Når der ses 
lavere timepriser er der således en indirekte kommunal støtte til timerne, idet 
bassinerne ofte er kommunale eller selvejende institutioner med kommunal støtte.

Dyr administration
Opsigelsen af aftalen foreslås endvidere på baggrund af de mange
ressourcer, som der både regionalt og kommunalt anvendes på at administrere
ordningen.
De praktiserende fysioterapeuter ansøger en gang årligt på Samarbejdsudvalgsmødet 
i december om tilskud for det efterfølgende kalenderår. 
Derefter indsendes regninger for bassinleje løbende på baggrund af faktura for 
bassinleje og det aftalte tilskud.
Den administration, som kommunen omtaler som tung, må derfor ligge i 
fordelingsnøglen mellem region og kommune. 
Det forekommer ikke rimeligt, borgernes tilbud skal reduceres – som beskrevet i 
forrige afsnit - på baggrund af en besværlig fordelingsnøgle med region og kommune. 
En procedure, der i øvrigt er blevet indført i 2012.
Det fremgår af materialet, at: 
”I 2013 var den samlede udgift til bassinleje i Region Nordjylland på 399.548 kr.
Heraf var kommunernes andel 232.644 kr. (udregnet efter den nye model) og
svarende til 41 t.kr. i Frederikshavn Kommune.”
Det vil sige, at den nye fordeling betyder Frederikshavn Kommune betaler kr. 32.870 
mere ift. den gamle 50/50 fordeling. Eller at den nye fordeling faktuelt er 58/42.
Administrationen vil kunne lettes på flere måder:

 Man kan gå tilbage til den tidligere 50/50 fordeling. 

 Man kunne lave en ny fordeling på f.eks. 60/40.



 Man kunne revurdere fordeling f.eks. hvert 3. år på baggrund af de 
praktiserendes egen optællinger af antallet af patienter fordelt på henholdsvis 
almindelig fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi.

Stor forskel i tilskuddet.
Det fremgår af materialet:
”Der er stor forskel i Region Nordjylland på den leje, som fysioterapeuterne betaler
for at anvende bassinerne, og som de dermed får tilskud til. Udgiften pr. time
varierer således fra 150-1000 kr.”
Tilskud til bassin leje går netop ud på at udjævne de store forskelle, der er i 
bassinleje. 
Tilskuddet dækker det beløb som ikke er dækket af honoraret i overenskomsten. 
Det fremgår endvidere:

”Der er i dag ca. 30 % af de fysioterapeuter, som oplyser, at de tilbyder 
bassintræning, som gennemfører træningen uden at modtage tilskud hertil.”

Bassintimer er uden lokaletilskud, når bassinlejen allerede er indeholdt i honoraret. 
Der kan også være fysioterapeuter, der ikke søger tilskud, når meromkostningen til 
bassin er minimal. 

Omkostningsneutral.
Bilaget afsluttes med:
”På ovenstående baggrund kan det anføres, at en opsigelse af aftalen om støtte til
bassinleje ikke forventes at medføre reduktioner eller besparelser i udgifterne på
området, men alene vil være en omlægningen af ordningen, der bidrager til 
afbureaukratisering og letter administrationen i forhold til den nuværende håndtering 
af ordningen.”

Jvnf. vores indledende anke vil opsigelsen af aftalen påføre de praktiserende 
fysioterapeuter væsentlige meromkostninger, hvis tilbuddet opretholdes, hvoraf 
følger, at der er tale om en besparelse for region og kommuner.
Hvis de praktiserende fysioterapeuter ikke opretholder tilbuddet vil det også være en 
besparelse, idet aktiviteten bortfalder.

Den mindre administrative byrde kan efter vores mening ikke stå mål med den store 
ændring i tilbuddet. 

Vi foreslår således, at bassintilskuddet opretholdes og, at de administrative 
arbejdsgange simplificeres væsentligt.

Med venlig hilsen
På vegne af klinikkerne i Frederikshavn Kommune
Fysioterapi på Toppen
Anders Nielsen og Kenneth Madsen



BeneFiT Frederikshavn Fysioterapi
Knivholtvej 2b
9900 Frederikshavn 
  
Telefon: 9842 1100  
E-mail:  an@benefit-frederikshavn.dk
Web: www.benefit-frederikshavn.dk
____________________
"Du behøver ikke have ondt for at få det bedre!" BeneFiT er en række sundhedsvirksomheder i Danmark, der tilbyder sundhed 
til dig og din arbejdsplads. Sunde medarbejdere er tilfredse medarbejdere - tilfredse medarbejdere giver bedre resultater, 
også på bundlinjen. Læs mere på www.bene-fit.dk

http://www.bene-fit.dk/
mailto:%20%20an@benefit-frederikshavn.dk
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Kommunens arbejde med 

implementering af 

Sundhedsstyrelsens 

forebyggelsespakker 2013 
Frederikshavn Kommune 



Forebyggelse og sundhedsfremme i 

fokus  

• Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende – et mål 

i sig selv 

• God sundhed er en forudsætning for at lære, arbejde og 

fungere i dagligdagen – et middel til et godt liv 

• Kommunen kan bidrage betydeligt til at skabe sunde 

rammer, så borgerne kan leve så godt et liv som muligt – 

uden sygdom 

• Selvom danskernes middellevetid er stigende, har 

danskerne stadig færre leveår og færre sunde leveår end 

borgere i sammenlignelige lande og den sociale ulighed i 

sundhed er stigende 

 



Hvad gør borgerne syge? 

• Usund livsstil: KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) 

• Dårlig mental sundhed 

• Muskel-skelet lidelser 

      

     Meget kan forebygges 

 



De 7 nationale mål for 

danskernes sundhed 

 
 

1. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes 

2. Flere børn skal trives og have god mental sundhed 

3. Flere voksne skal trives og have god mental sundhed 

4. Flere skal vælge et røgfrit liv 

5. Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og 

alkoholdebuten skal udskydes blandt unge 

6. Færre børn skal være overvægtige 

7. Flere skal bevæge sig i hverdagen 

 
Januar 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker 

 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er 

faglige anbefalinger, der bygger på den 

aktuelt bedste viden 

 

Formålet med forebyggelsespakkerne er 

• at understøtte en systematisk indsats af 

høj kvalitet i kommunerne 

• at bidrage til opfyldelse af de nationale 

mål for danskernes sundhed og styrke 

folkesundheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Tobak             

• Alkohol 

• Fysisk aktivitet 

• Mental sundhed 

• Seksuel sundhed 

• Solbeskyttelse 

• Mad og måltider 

• Indeklima i skoler 

• Hygiejne 

• Overvægt 

• Stoffer 

 

  

 

 

 

 

Forebyggelsespakker om: 



Forebyggelsespakkerne kan bidrage til at sikre 

kvalitet ved 

• At indsatsen bygger på bedste viden om, hvad der 
skaber sundhed hos borgerne – at det er de 
bedste metoder, der anvendes i indsatsen 

• At der skabes systematik i indsatsen, så alle 
borgere nås 

• At der skabes sammenhæng i indsatsen på tværs 
af forvaltningsområder 

• At der samarbejdes med relevante andre aktører, 
der kan bidrage til levering af indsatsen 



Monitorering af anbefalingernes implementering 

• Skal undersøge om kommunerne 

fremadrettet implementerer flere 

anbefalinger 

• Gennemføres af Center for Interventions-

forskning, Statens Institut for 

Folkesundhed ved Syddansk Universitet 

• Rapport fra spørgeskemaundersøgelse 

fra sommer 2013 

• Opfølgning i 2014 og 2015 



Forebyggelsespakken om  

Mental sundhed 
 



 
 

Mental sundhed som del af indsatsen 

Andel af kommuner, der vurderer, at mental sundhed i stor udstrækning indgår som en 

integreret del af indsatsen på de forskellige fagområder. Procent. 

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 
 

Indsatser for at fremme trivslen blandt børn i 

folkeskoler 

Andel af kommuner, der vurderer hvorvidt kommunens folkeskoler har iværksat indsatser for 

at fremme trivslen blandt børn i skolen. Procent 

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Indsatser i forhold til mental sundhed 

 

Andelen af kommuner i Danmark, der har svaret ja til spørgsmålene. 

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



Forebyggelsespakken om  

Tobak 
 



 

Rygestoptilbud 

 

Andel af kommuner, der tilbyder forskellige rygestoptilbud (enten selv eller i samarbejde 

med eksterne udbyder). Procent.  
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Opsøgende rekruttering til rygestoptilbud 

 

Andel af kommuner i Danmark, der laver opsøgende rekruttering til rygestoptilbud 

på ovenstående steder. Procent.  

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



Samarbejde med praktiserende 

læge ift. rygestop 

 

Andel af kommuner, der har etableret et samarbejde med praktiserende læger 

med henblik på tidlig opsporing og henvisning og henvisning til kommunale 

rygestoptilbud. Procent.  
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Undervisning om tobak og rygning i folkeskoler 

• De fleste kommuner i Danmark vurderer, at alle 
eller næsten alle elever i folkeskolen bliver 
undervist om tobak og rygning som minimum i 
løbet af 7-9 klasse 

• 67 pct. af kommunerne angiver, at eleverne i 
folkeskolens afgangsklasser ligeledes modtager en 
samtale om tobak ved udskolingssamtalen 



Forebyggelsespakken om  

Alkohol 
 



Medarbejderne gennemfører kort opsporende 

samtale om alkohol 

Andel af kommuner, der vurderer, at kommunens medarbejdere med borgerkontakt i stor 

udstrækning foretager kort opsporende samtale om alkohol. Procent 

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Kort rådgivende samtale om alkohol 

Andel af kommuner, der tilbyder en kort, rådgivende samtale om alkohol tilpasset 

forskellige målgruppers behov. Procent 
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Tilbud om alkoholbehandling 

Andel af kommuner, der har alkoholbehandlingstilbud til forskellige målgrupper (enten selv 

eller i samarbejde med eksterne udbydere). Procent 
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Forebyggelsespakken om  

Fysisk aktivitet 



 

Fysisk aktivitet – som del af indsatsen 

 

Andel af kommuner, der vurderer, at fysisk aktivitet i stor udstrækning indgår 

som en integreret del af indsatsen inden for forskellige fagområder. Procent 
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Fysisk aktivitet på kommunens skoler 

 

Andel af kommuner, der vurderer, at alle /næsten alle eller over halvdelen af de 

kommunale folkeskoler opfylder ovenstående. Procent 
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Fysisk aktivitet til borgere med særlige behov 

 

Andel af kommuner, der har etableret tilbud, der fremmer fysisk aktivitet til forskellige 

grupper af borgere med særlige behov. Procent  
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Samarbejde mellem faggrupper om børns 

motorik og fysisk aktivitetsniveau 

 

Andel af kommuner, der vurderer, at kommunen i høj grad har etableret samarbejde 

mellem sygeplejersker, kommunallæger, pædagoger, folkeskolelærere og evt. 

pædagogisk-psykologisk rådgivning om at identificere hhv. børn med dårlig motorik samt 

børn og unge med lavt fysisk aktivitetsniveau. Procent.  
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Forebyggelsespakken om  

Mad og måltider 
 



 

Lokale handleplaner for mad og måltider 

 

Andel af kommuner, der i stor udstrækning har udarbejdet lokale handleplaner for 

arbejdet med mad og måltider i de kommunale institutioner. Procent 
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Fokus på at fremme børns viden og glæde ved 

madlavning i daginstitutioner  

 

Andel af kommuner, der vurderer, at alle eller næsten alle, over halvdelen, cirka halvdelen 

eller under halvdelen af de kommunale daginstitutioner har fokus på at fremme børns viden 

om og glæden ved madlavning, smag og sunde måltider. Procent   
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Benytter ”God mad – godt liv” i 

tilrettelæggelse af madservice 

I høj grad 15 

I nogen eller mindre grad 31 

Slet ikke 8 

Ved ikke 45 

Botilbud følger 

ernæringsanbefalingerne  

I høj grad 32 

I nogen eller mindre grad 36 

Slet ikke 1 

Ved ikke 32  

 

 

Mad og måltider - madservice og botilbud 

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 

       Andel af kommuner            Andel af kommuner 



Forebyggelsespakken om  

Hygiejne 



Tværgående organisering 

Ja 36 

Nej 58 

Ved ikke 7 

Samarbejdsaftale med regionen 

Ja 57 

Nej 26 

Ved ikke 17 

Andel af kommuner, der har en tværgående organisering specifikt for det infektions-

hygiejniske område og andel af kommuner, der har indgået en samarbejdsaftale med 

regionen på det infektionshygiejniske område. Procent 

 

Det infektionshygiejniske område 

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Viden og kompetencer inden for hygiejne 

Andel af kommuner, der vurderer, at kommunale medarbejdere i stor udstrækning har den 

nødvendige viden og kompetencer inden for hygiejne, herunder viden om håndhygiejne. 

Procent 
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Forebyggelsespakken om  

Solbeskyttelse 



Solpolitikker, der beskytter børn mod 

solens UV-stråler 

Andel af kommuner, der vurderer, at alle eller næsten alle af kommunens institutioner har 

en solpolitik, der beskriver, hvordan børn beskyttes mod solens uv-stråling. Procent 

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Indtænkning af skygge  

Andel af kommuner, der har indtænkt skygge ved etablering og renovering af kommunens 

parker, offentlige legepladser, strande og andre offentlige arealer. Procent 
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Forebyggelsespakken om  

Indeklima i skoler 



 

Handleplan om indeklima i skoler 

Andel af kommuner, der vurderer, at alle eller næsten alle, over halvdelen, ca. halvdelen, 

under halvdelen ingen eller næsten ingen af de kommunale folkeskoler har en handleplan 

om indeklima i skoler. Procent 
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Indeklimasymptomer på skolen 

Andel af kommuner, der sikrer, at kommunens skolesundhedspleje hhv. i stor 

udstrækning, i nogen udstrækning, i mindre udstrækning eller slet ikke har skærpet 

opmærksomheden på mulige indeklimasymptomer på skolen. Procent  
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Forebyggelsespakken om  

Seksuel sundhed 



Seksualundervisning i skolen 

Ja 70 

Nej 22 

Ved ikke 8 

Rådgivning til nye forældre 

Ja 64 

Nej 22 

Ved ikke 14 

Andel af kommuner, der gør en særlig indsat for at sikre, at alle elever i folkeskolen 

modtager kvalificeret seksualundervisning. Procent 

 

Andel af kommuner, der gennemfører systematisk rådgivning vedrørende seksuelle 

relationer og mulige problemstillinger til nybagte forældre som integreret del af de 

forebyggende hjemmebesøg. Procent 

 

 

 

Seksualundervisning i skolen og rådgivning 

om seksuel sundhed til nybagte forældre 
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Rådgivning om seksuel sundhed og trivsel 

Andel af kommuner, der vurderer, at pædagoger på dag- og døgntilbud for udsatte unge 

og lærere på kommunens specialskoler i stor eller nogen udstrækning rådgiver om 

seksuel sundhed og trivsel. Procent 

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



Sundhedsfremme i kommunen 
for kommunens medarbejdere  
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Sunde rammer og sundhedsfremmende tilbud 

til kommunens egne ansatte 

Andel af kommuner, der vurderer, hvorvidt de arbejder systematisk med at skabe sunde 

rammer og sikre sundhedsfremmende tilbud til kommunens egne ansatte. Procent. 

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Mental sundhed på arbejdspladser - stress 

 

Andel af kommuner, der hhv. i stor udstrækning, i nogen udstrækning, i mindre 

udstrækning eller slet ikke har udarbejdet lokale politikker for reduktion af stress samt 

fremme af trivsel på kommunale arbejdspladser. Procent. 

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Røgfrie miljøer i kommunen 

 

Andel af kommuner, der vurderer, at alle eller næsten alle af kommunernes egne 

miljøer i praksis er 100 pct. røgfrie. Procent.  

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



 

Alkoholpolitik på kommunale arbejdspladser 

Andel af kommuner, der vurderer, at hhv. alle/næsten alle, cirka eller over 

halvdelen, under halvdelen eller ingen af kommunens arbejdspladser og 

institutioner har en alkoholpolitik, der både forholder sig til storforbrug og til tidlig 

opsporing. Procent  
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Mad- og måltider i kommunale kantiner 

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 

 

Andel af kommuner, der i stor eller nogen udstrækning har udarbejdet lokale 

handleplaner til, hvordan mad- og måltidspolitikker bliver udmøntet i de 

kommunale kantiner. Procent.  

 

 



Implementeringskapacitet 
 

Hvordan er jeres organisation gearet til at 
implementere forebyggelsespakkerne? 

 
 



Implementerings- 

kraft 

Implementerings- 

kraft 

Medarbejdere 

•Viden/holdning 

•Kompetencer 

•Adfærd 
(engagement) 

Medarbejdere 

•Viden/holdning 

•Kompetencer 

•Adfærd 
(engagement) 

Målgruppe 

•Motivation 

•Ressourcer 

•Adfærd 

Målgruppe 

•Motivation 

•Ressourcer 

•Adfærd 

Ledelse 

•Adfærd (synlig, 
støttende) 

•Ansvar 

• Interesser 

Ledelse 

•Adfærd (synlig, 
støttende) 

•Ansvar 

• Interesser 

Fokus 

•Politisk 

•Medier 

•Trends 

•Mål / middel 

Fokus 

•Politisk 

•Medier 

•Trends 

•Mål / middel 

Ressourcer 

•Penge 

•Timer 

• Fysiske rammer 

• IT 

Ressourcer 

•Penge 

•Timer 

• Fysiske rammer 

• IT 

McClean: Kapacitetsopbygning 
Francke et al.: Implementeringsfaktorer 

Organisations-
adfærd 

Samarbejde 
 (internt, eksternt) 

Interesser 

 



Har intention om at leve op til anbefalinger på 

grundniveau 

 

Andel af kommuner, der har intention om, at kommunens indsatser i høj grad/helt 

skal leve op til forebyggelsespakkernes anbefalinger på grundniveau. Procent.  

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 



Strategi for implementering 

Ja 27 

Delvist 43 

Nej 30 

Klarhed over ansvar 

Kommunen har strategi og klarhed 

over ansvar for implementering 

Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 

Ja 79 

Nej 19 

Ved ikke 2 

Tværgående organisering 



Tilfredsstillende samarbejde på 

tværs af fagområder 

Andel af kommuner, der vurderer, at der hhv. i høj grad, i nogen grad, i mindre grad eller 

slet ikke er tilfredsstillende samarbejde på tværs af fagområderne til at understøtte 

implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger. Procent 

 Kortlægning af kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, Center for Interventionsforskning, SIF 
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Byrådsseminar 2014 
 

Dato: 17. december 2014 

Opsamlingsnotat 
 

Dette notat er en opsamling på de politiske debatter på byrådsseminaret 17.-18. 

november 2014. På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der 

blev dermed taget hul på en politikudvikling. Tanken er, at opsamlingen skal fungere 

som grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper mv.  

 

På seminaret blev følgende fem strategiske temaer bearbejdet i debatgrupper: 

Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. For hvert tema er der et kortere 

resumé af den debat, gruppen havde på seminaret, sammen med de beslutnings-

temaer, som påregnes forelagt et eller flere politiske udvalg i januar 2015. 

 

Følgende emner gik dog igen som vigtige opmærksomhedspunkter i flere af grupperne: 

 

Kommunikation og synlighed 

Det er vigtigt, at vi kommunikerer positivt om vækst- og jobmulighederne i vores 

kommune. Folk udefra skal ikke være i tvivl om, at Frederikshavn Kommune er et godt 

sted at drive virksomhed, at der er masser af muligheder for et godt job, og at det er et 

fantastisk sted at bo og leve. Udover, at denne fortælling skal gøre os attraktive i 

omverdenens bevidsthed, er det vigtigt, at lokalbefolkningen oplever og hører om den 

positive udvikling, vores kommune er inde i. Vi vil i denne sammenhæng have et helt 

særligt fokus på, at vores unge mennesker kan se deres fremtidsmuligheder her. 

 

De, der kan selv, skal selv 

Det er vigtigt, at vi gør det muligt for den enkelte borger og for fællesskaber at klare sig 

selv. Udgangspunktet er, at langt de fleste helst vil klare mest muligt ved egen hjælp og 

selv ved, hvad der vigtigt i deres liv. Vi skal derfor som kommune være dygtige til at 

bakke borgeren og fællesskaberne op og motivere til at størst mulig selvhjulpenhed. 

Dette perspektiv skal understøtte en prioritering af at investere i tidlige og forebyggende 

indsatser - og dermed, at flere borgere bliver robuste. Herved sikres også, at 

kommunen fortsat har ”råd til” at hjælpe til de svageste borgere i samfundet.  

 

Styrke fællesskabet 

Det er vigtigt, at vi fokuserer på at styrke fællesskabet og sammenhængskraften i vores 

lokalsamfund. Vi skal investere i, at vores lokalsamfund er fremtidssikret og robust. 

Styrket fællesskab handler både om vækst i beskæftigelse og omsætning, men også 

om at styrke sammenhold og fællesskabsfølelse. Vi skal understøtte virksomheder i at 

skabe vækst og arbejdspladser, og vi skal bakke op om borgere, der engagerer sig i 

fællesskabet og andre menneskers liv.   

 

Må-godt-land 

Det er vigtigt, at vi understøtter og værdsætter initiativ og virkelyst. Folk med gode ideer 

og mod på at føre dem ud i livet skal mødes af positiv nysgerrighed og opbakning - ikke 

af usund skepsis, automatsvar og begrænsninger. Vi skal stille vores byer, bygninger 

og områder til rådighed og invitere borgere til at tage del i at skabe spændende 

aktiviteter og miljøer, som skaber værdi for den enkelte borger og fællesskabet.  

 

Forfattere: 

Ole Madsen 

Mette Brandt Pedersen 

Rikke Gundersen 

Bente Jokumsen 

Marianne Ellersgaard 

Karin Rasmussen 

 

Emne: 

Opsamling på Byrådsseminar 2014 



 

 

 

 

 

 

Side2/15 ARBEJDSKRAFT 

 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på Arbejdsmarkedsudvalgets område 

Igangsætning af analyse om de lediges kompetencer i samarbejde med relevante 

aktører. 

 

Analysen handler bl.a. om: 

Hvordan ser de reelle ledighedsstatistikker ud? 

Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her, og hvem har behov for 

opkvalificering/uddannelse? 

Hvordan ser de lediges kompetencer ud i forhold til vores fire vækstspor? 

Hvem og hvilke kompetencer forlader arbejdsmarkedet inden for de næste år? 

 

Opmærksomhedspunkter/fokus på tværs af udvalg 

For at sikre tilstrækkelig kompetent arbejdskraft er der mange parametre, som spiller 

ind. Udover at fokusere på selve arbejdsstyrken, er der også et behov for et øget fokus 

på bl.a. gode bomuligheder, ægtefællejob, velfungerende skoler og institutioner, 

inspirerende bymiljøer og ikke mindst en god kommunikationsstrategi. 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Kortlægning og analyse af den ledige arbejdsstyrke 

Vi har behov for at finde ud af, hvordan de lediges kompetencer rent faktisk ”ser” ud.. Vi 

skal samtidig tættere på, hvem der forlader arbejdsmarkedet og hvornår, og hvilken 

påvirkning afgangen har på arbejdsmarkedet. Det skal ske i samspil med relevante 

aktører (fagforbund, uddannelsesinstitutioner og virksomheder). 

 

Der er ikke altid en sammenhæng mellem, hvad der bliver meldt ud af ledige, og hvor 

mange ledige, vi reelt har. Det er for diffust at sige, at 2.000 ledige er arbejdsmarkeds-

parate. Vi skal simpelthen tættere på, hvem de er, og hvad de kan. Hvordan ser de 

reelle ledighedsstatistikker ud? Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her? Hvem 

kræver mere uddannelse osv.?  

 

Det vil samtidig være godt, at analysen også forholder sig til, hvordan ledigheden ser 

ud i forhold til kommunens fire vækstspor.  

 

Analysen kan også indeholde en undersøgelse af, hvilke kompetencer vores lokale 

arbejdsstyrke allerede har, men som ikke er bragt i spil. Det kan fx være mennesker, 

som arbejder i andre brancher, end de er uddannet indenfor.  

 

Analysen skal bl.a. medvirke til, at der sker en målrettet opkvalificering (uddannelse, 

jobrotation m.v.) af den ledige arbejdsstyrke. 

 

 

Ny beskæftigelsesreform – realkompetenceafklaring 

Med den nye beskæftigelsesreform skal der ske en realkompetenceafklaring. I mange 
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tilfælde vil denne skulle følges op med uddannelse eller opkvalificering på 

virksomhederne. Såfremt kommunen skal investere i uddannelse, vil der skulle 

afsættes midler i budgettet til den del.  

 

Fokus på kvindearbejdspladser  

Vi skal også fokusere på kvindearbejdspladser. Vi ved, at langt flere kvinder vælger en 

længere varende uddannelse end mænd, så det skal vi tage højde for. Det gælder 

også i forhold til den udenlandske arbejdskraft. Her er det ikke tiltrækkeligt kun at 

kunne tilbyde ufaglærte jobs, da ægtefællerne til udenlandske beskæftigede i et vist 

omfang også er faglærte eller har en videregående uddannelse. 

 

Seniorordning  

Seniorerne skal vi betragte som ekstra arbejdskraft – og se på særlige ordninger for 

dem, så de har mulighed for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det kan handle 

om nedtrapning, nedsat tid osv. Seniorerne kan samtidig være med til at lære de unge 

op m.v.  

 

Opkvalificering og omplacering af den eksisterende arbejdskraft 

Det er vigtigt, at der i samarbejde med virksomhederne også sker et løft af 

medarbejdernes kompetencer ude på virksomhederne. Det er i høj grad 

virksomhederne, der skal være med til at løfte den del. 

 

Omplacering af den eksisterende arbejdskraft handler om, at der er medarbejdere i 

håndværkerbranchen, som med fordel kan flyttes over i de blå/sorte produktionsfag. 

Kommunale projekter kan i nogle tilfælde være med til at fastholde arbejdskraften inden 

for specifikke brancher, hvor arbejdskraften vil skabe større ”værdi” indenfor andre 

brancher (det maritime). Det er vigtigt at være opmærksomme på, om der opstår 

flaskehalse på den måde? Med andre ord kan kommunens anlægsbudget være med til 

at dræne arbejdskraften indenfor nogle brancher – altså være med til at bremse vækst!  

 

Lærlingekoordinator indenfor flere brancher end den maritime (MARCOD). 

 

Fastholdelse af traditioner og kompetencer 

Det er lige nu, at vi skal holde fast i de danske skibsbygningstraditioner og 

kompetencer, ellers vil de lige så stille sive ud af landet. Derfor er det også god timing 

omkring en snak om et nybygningsskibsværft. 

 

Kommunikation 

Vi skal være mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – tydelige budskaber 

om fremgang, gode jobmuligheder, spændende virksomheder, bosætningsmuligheder 

osv. Det er vigtigt, at vi også i denne sammenhæng fokuserer på fremtidig byudvikling 

og på, at vores byer er i udvikling. 

 

Det handler om en langsigtet strategi – om at sætte en retning for, hvad og hvordan vi 

kommunikerer.  

 

Vi skal være stærkere på kommunikationsdelen vel og mærke for hele kommunen – 

fokuseret kommunikation i forhold til arbejdskraft, bosætning og vækst. Omverdenen 

skal ikke være i tvivl om, at her er der vækst og gode jobmuligheder. 
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Vi skal gøre os lækre! Vi skal være bevidste om, hvornår det er, vi har noget at byde 

på? Virksomhederne ved, hvornår de har behovet. Gabet mellem antal arbejdspladser 

og arbejdsstyrken bliver aldrig konkret. Formidlingen handler om, at der er et 

kontinuerligt behov. 

 

Vi skal hele tiden italesætte, at her går det godt, og her sker der noget. Vi skal være 

mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – signalere, at her er der fremgang, 

vi mangler hænder osv. Vi skal fortælle de gode historier om, at begge parter har fået 

job her, at her er der også ægtefællejob. 

  

Vi skal også tænke kommunikation i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Vores 

image udadtil er vigtigt. Mange tror, at det er svært at få arbejde i Frederikshavn, at her 

er stor ledighed, svært at finde beskæftigelse osv.. Vi er simpelthen ikke gode nok til at 

synliggøre og fortælle de gode historier om, at her går det godt, og her er vækst. 

Omverdenen har en opfattelse af, at her går det skidt, sygehuset skærer ned, værftet er 

lukket, kommunen er ved at gå bankerot osv. – her går det kun nedad. MEN det gør det 

jo ikke, vi har mange muligheder her – og flere forskellige typer jobs.  

 

Det er svært at ”sælge” arbejdspladser, som ikke er her endnu (job i forbindelse med 

havneudvidelserne) – det er en kontinuerlig proces. Da havneudvidelserne blev meldt 

ud, var der travlt i jobbutikken. Der var henvendelser fra hele landet, men vi havde jo 

ikke jobbene endnu. Det handler om timing for budskabet og reelle jobmuligheder. 

 

Der er mange elementer i både at tiltrække og opkvalificere arbejdskraft. Det er en 

langsigtet strategi. Det handler ikke kun om synlighed. Vi skal også have folkeskolen 

med udover de andre aktører, som vi har omtalt (fagforbund, virksomheder, 

ungdomsuddannelser). 

 

Evt. samarbejde med øvrige nordjyske kommuner om tiltrækning af kompetent 

arbejdskraft.  

 

Tiltrækning af arbejdskraft 

Det gælder både den danske arbejdskraft og den udenlandske. Det er vigtigt, at vi 

tænker i bosætning, når vi taler om stabil og tilstrækkelig arbejdskraft. Det gælder 

måske især den udenlandske arbejdskraft. Udlændinge, som finder beskæftigelse i 

lokale virksomheder, flytter ofte hertil med hele familien. En øget bosætning kan få 

betydning for livet i de mindre lokalsamfund, skoler, institutioner, foreninger og ikke 

mindst for den kommunale økonomi.  

 

Vi har brug for at vide noget om dem, som flytter hertil. Vi har bl.a. brug for at vide 

noget om, hvem de er, deres alder, branche, uddannelse, og hvorfor de valgte at flytte 

hertil. Omvendt har vi brug for at vide noget om dem, som har valgt at flytte herfra. 

 

 

 

Tiltrækning af nye virksomheder 

Velvidende, at det kan være et paradoks, når vi står og mangler arbejdskraft, er det 

vigtigt også at tiltrække nye virksomheder. Nye virksomheder kan være med til at skabe 

endnu mere kraftfulde klynger og tiltrække kompetent arbejdskraft. Virksomhederne 

flytter derhen, hvor arbejdskraften er. Arbejdskraften flytter derhen, hvor der er et stabilt 
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arbejdsmarked og sikkerhed for job (rotation). 

 

 

GRUPPEMEDLEMMER 

Birgit Hansen, Anders Broholm, Erik Kyed Trolle, John Karlsson, Jens Ole Jensen, 

Carsten Sørensen, Mikael Jentsch og Bente Jokumsen 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer på tværs af udvalg 

For at dæmme op for manglen på arbejdskraft er det vigtig at sætte fokus på 

synliggørelsen af karrieremuligheder i det lokale erhvervsliv. 

Der er brug for en tæt kobling mellem de lokale uddannelsesinstitutioner, det lokale 

erhvervsliv og kommunens folkeskoler, for at vi kan trække i samme retning om at sikre 

tilstrækkelig kompetent arbejdskraft. 

 

Beslutningstemaer i Børne- og Ungdomsudvalget 

Hvordan vil vi tilrettelægge vejledningsindsatsen i kommunens folkeskoler, således den 

bidrager til at dæmme op for det fremadrettede behov for erhvervsfaglig arbejdskraft i 

Frederikshavn Kommune? 

 

Hvorledes kan de fire vækstspor implementeres i kommunens folkeskoler, således de 

bidrager til; 

 
 større bevidsthed blandt de unge omkring karriere- og uddannelsesmuligheder 

i lokalområdet 

 at motivere de unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse 

 en stærkere kombination mellem praktik og teori i undervisningen 

 at det lokale erhvervsliv involveres aktivt i folkeskolerne. 

Beslutningstemaer i Arbejdsmarkedsudvalget 

Der er brug for, at vi kontinuerligt har fokus på at opkvalificere de ledige, således de 

kan indgå i arbejdsstyrken.  

 

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Med afsæt i den demografiske udvikling og den øgede efterspørgsel på erhvervsfaglig 

arbejdskraft, er der brug for at flere unge samt ledige i vores beskæftigelsessystem 

vælger at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Således er den nationale målsætning, om 

at mindst 25 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse, ikke 

tilstrækkelig i forhold til den udfordring, vi står overfor i Frederikshavn Kommune. Derfor 

vil vi lokalt have en målsætning om, at: 

 
45 % af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse 
 

På baggrund af den fremadrettede efterspørgsel på arbejdskraft skal vi være med til at 

sikre, at de unge kan træffe kvalificerede valg af uddannelse. 
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Dette skal ske gennem flere forskellige indsatser; 

 
 De fire vækstspor – en integreret del af folkeskolen 

 Elever i grundskole og unge i uddannelse skal gennem vejledning have viden 

om de muligheder, der er i lokalområdet 

 Elever skal have praktisk erfaring med det erhvervsliv, der er i Frederikshavn 

Kommune 

 Der skal være et stærkt samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner 

og erhvervsliv. 

De fire vækstspor i folkeskolen 

Eleverne i kommunens folkeskoler skal i forskellige sammenhænge introduceres til og 

arbejde med de fire vækstspor: Energi, Det maritime, Fødevarer samt Oplevelser & 

Turisme. Formålet er i højere grad at gøre eleverne bevidste om de muligheder, der er 

for uddannelse og beskæftigelse i lokalområdet.  

 

Med afsæt i en erhvervsstruktur bestående primært af produktionsarbejdspladser er der 

i Frederikshavn Kommune et stort behov for at øge antallet af mennesker med en 

erhvervsuddannelse. I løbet af en kortere årrække står en del af den nuværende 

arbejdsstyrke overfor at forlade arbejdsmarkedet, hvilket skaber et stigende behov for, 

at flere tager en erhvervsuddannelse.  

 

I dag vælger 24,2 % af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse.  

Det er således nødvendigt med et stærkt samarbejde med erhvervslivet i forhold til at 

gøre de erhvervsfaglige uddannelser interessante gennem oprettelse af tilstrækkeligt 

mange praktikpladser. Derfor er det vigtigt at få det lokale erhvervsliv til at støtte op om 

indsatsen for, at 45 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. 

For at nå målet er der et ønske om, at der etableres en særlig koordinerende funktion, 

der skal understøtte målsætningen. Det skal ske gennem en særligt tilrettelagt 

vejledningsindsats samt særligt tilrettelagte undervisningstilbud – så som 

projektorienterede virksomhedsforløb m.v. 

 

Erhvervsskolerne er i nogen grad udfordret på at gøre sig attraktive over for de unge. 

Men med implementeringen af EUD-reformen får erhvervsskolerne fra august 2015 

mulighed for at tilbyde en faglig uddannelse på højt niveau – EUX. For at løse den 

overordnede udfordring omkring tilstrækkelig arbejdskraft er det således vigtigt at få 

EUX elever indenfor fagretninger, hvor der forventes mangel på arbejdskraft.  

Der skal skabes en drøm hos de unge, der fremadrettet skal få dem til at vælge 

erhvervsuddannelse og job i Frederikshavn Kommune. Således påhviler der både 

vejledere, lærer, forældre og andre at bidrage til, at unge kan træffe kvalificerede valg 

af uddannelse.  

Der er således fremadrettet brug for et samarbejde mellem Arbejdsmarkeds- og Børne- 

og Ungdomsudvalget med henblik på at løfte denne opgave i fællesskab. 

 
 

GRUPPEMEDLEMMER 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer i Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg samt Kultur- og 

Fritidsudvalget  

 

De tre udvalg skal arbejde med følgende: 

 
 Hvordan styrker vi indsatsen for at skabe mere liv i bymidterne?  

 Hvordan skaber vi øget aktivitet og nye muligheder i kommunen ved at agere 

ud fra et ønske om at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”?   

 Hvordan kan vi skabe et større råderum for de unge og understøtte deres 

aktiviteter, så de får et større ejerskab til byen?  

 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Fokus på behovet for at skabe forandringer i byerne  

Livet og kvaliteten i bymidterne er under pres, og nye funktioner skal erstatte det liv, 

som hidtil har været der i kraft af omfanget af butikker. Udfordringen skal håndteres for 

at opretholde den eksisterende detailhandel og for at understøtte den fremtidige 

bosætning og tiltrækning af ny arbejdskraft. Der skal være en særlig opmærksomhed 

på at fastholde de unges interesse for at blive boende i kommunen. 

Der skal tænkes nyt og anderledes for at skabe mere liv og nye fællesskaber i 

bymidterne.  Eksempelvis skal der være øget opmærksomhed på at etablere nye 

attraktioner, kommunale funktioner som f.eks. institutioner samt boliger og grønne 

områder i bymidterne.  

For at skabe øget liv i bymidterne skal de fortættes, og der skal arbejdes for at 

iværksætte nye anvendelser af eksisterende bygninger og pladser. Eksempelvis kan 

den tidligere ”Martinfabrik” tænkes som iværksættersted (som Spinderihallen i Vejle), 

der kan etableres midlertidige aktiviteter på Værkergrunden, opsættes fodboldmål på 

Rådhuspladsen eller –parken, der kan åbnes for mere uformel brug af Kulturhuset 

Kappelborg eller etableres  ”attraktive steder” på vejen imellem uddannelsessteder og 

banegård, hvor særligt de unge færdes naturligt. 

Løsning af regnvandsproblemer kan tænkes ind i og finansiere fornyelser i byerne. 

 

Fokus på processen 

Der skal øget fokus på processen, der skal medvirke til at skabe forandringerne. 

Der skal særligt sigtes mod en proces, der kan skabe ejerskab til byen hos de unge. De 

skal lokkes ud i gadebilledet og opfordres til at komme mere aktivt på banen og selv 

bidrage til at skabe nye muligheder for ophold og aktiviteter.  

Samtidig skal kommunen strække sig for at skabe et råderum og understøtte unges 

spontane idéer, når situationerne opstår. 

Generelt skal kommunen sigte mod at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”. 

 

Fokus på at skabe et nyt image  

Af hensyn til den fremtidige bosætning og tiltrækning af arbejdskraft skal der arbejdes 

på at forandre kommunens dårlige image, som er forårsaget af dårlig økonomi, politisk 

uenighed mv. 
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En dominerende forestilling om kommunen som et sted med meget høj arbejdsløshed, 

manglende oplevelses- og jobmuligheder skal ændres. De gode og interessante jobs, 

nærheden til lufthavn og storbyer (Aalborg og Gøteborg), kulturtilbud i området mv skal 

understrege de gode muligheder for at leve ”det hele liv” i kommunen.    

Der skal være et særligt fokus på dem, der allerede har tilknytning til stedet.  

 

GRUPPEMEDLEMMER  

Bent Pedersen, Ida Skov, Ole Rørbæk, Mette Hardam, Bjarne Kvist og Anders Brandt. 

Christian Roslev og Marianne Ellersgaard 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på tværs af udvalgene 

Indsatsen for at skabe synlighed omkring Frederikshavn Kommune som en kommune i 

fremdrift, hvor det er attraktivt at drive virksomhed, at arbejde og at bo, skal skærpes.  

Behovet for at styrke kommunikationsindsatsen går på tværs af de fem temaer, der 

blev drøftet på byrådsseminaret. Der ligger således en fælles kommunikationsopgave 

på tværs af de politiske udvalgsområder. 

 

Beslutningstema på Økonomiudvalgets område 

Der er et udtrykt behov for at synliggøre og tegne en klar profil af Frederikshavn 

Kommune.  

En skarpere profilering og synliggørelse af Frederikshavn Kommunes styrkepositioner 

forudsætter en målrettet kommunikationsstrategi og en indsatsplan for, hvilke konkrete 

tiltag der skal sættes i gang for at lykkes med kommunikationen. 

Vi skal opretholde det permanente tryk og et kontinuerligt flow af historier for at danne 

nye billeder i folks bevidsthed om, hvad Frederikshavn Kommune er, hvad vi kan, hvad 

vi har, og hvor vi er på vej en. Det kan vi ikke, som vi er gearet lige nu. 

Et beslutningstema for Økonomiudvalget er derfor: 

Hvordan tilvejebringer vi det nødvendige set up for, at dette kan bringes frem? 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Hvad vil vi være kendte for? 

Vi vil være kendte som den kommune, der er bedst til at byde nye medborgere 

velkomne! 

Vi vil fordomsfrit sige ”velkommen” til vores borgere, der kommer ude fra og sige, at her 

er der job og muligheder for at leve ”det hele liv”. 

 

Hvem vil vi gerne tiltrække? 

Vi skal have modet og handlekraften til at byde nye borgere velkomne - det gælder 

også udenlandske medborgere. 

 
 Arbejdskraft, der har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger 

(når vi er sikre på, at arbejdspladserne er der) 

 Nye indbyggere, der kan skabe liv og udvikling i lokalsamfundene 

 Nye virksomheder, der kan skabe job og styrke klyngerne indenfor de fire 

vækstspor 

 Turister, der får lyst til at vende tilbage til kommunen på nye besøg. 

 

Hvilken fortælling vil vi skabe om vores lokalsamfund? 

Vi skal fortælle i det ganske land og udland, at vi har arbejdspladser på vej ind, og vi 

har en bosætningspolitik, der sigter på at stille os til rådighed for potentielle nye borgere 

og tilflyttere og understøtte dem i at kunne leve ”det hele liv” i Frederikshavn Kommune. 

Fortællingen om vores lokalsamfund rummer en række perspektiver, som understøtter 

det, vi gerne vil være kendte for! Vi skal blive meget bedre til at fortælle de gode 
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historier, som kan medvirke til at styrke kommunens image. Vi skal i vores 

kommunikation synliggøre alt det positive, der er særegent for Frederikshavn 

Kommune, og som kan danne nye billeder i bevidstheden hos de mennesker, der ikke 

kender Frederikshavn Kommune, eller som har et billede af stedet baseret på fortiden. 

 

Nogle af de karakteristika, der gør Frederikshavn Kommune særegen, er – nævnt i 

vilkårlig rækkefølge: 

 
 Vi giver ikke op 

 Vi tør godt 

 Vi ser muligheder fremfor begrænsninger 

 Vi finder altid en vej – ”overlevelsesånd” 

 Vi er en kombination af forskellige sindelag 

 Vi er mangfoldige i forvejen  

 Vi gør Danmark større for egne midler 

 Vi er porten til verden 

 Vi er mere kendte i Brüssel end i København 

 Vi er en del af en global verden  

 Dynamisk, inspirerende og innovativ: Vi har en perfekt størrelse til at sætte nye 

eksperimenter i gang og teste, om det virker – fx Energibyen 

 Vi er en kommune i rivende udvikling på alle fire vækstspor 

 Vi investerer i fremtiden – bl.a. havneudvidelserne. 

Hvad vil vi som politikere sigte imod og satse på inden for vores tema? 

Vi vil satse på et tæt samarbejde med erhvervsvirksomhederne om at være 

ambassadører ude i verden for, at Frederikshavn Kommune er et godt sted at drive 

virksomhed i. Det er vigtigt, at de virksomheder, der er her, går ud og anbefaler 

Frederikshavn Kommune som en erhvervsvenlig kommune.  

 

Vi skal tættere på de gode historier om familier, der er flyttet til kommunen, og som 

oplever, at de her kan leve ”det hele liv” – uanset om de er danske eller er flyttet her til 

fra udlandet. 

 

Vi skal understøtte, at virksomheder, borgere og andre, der vil os det godt, har 

muligheden for at fortælle de gode historier om, hvorfor det er attraktivt at drive 

virksomhed, at arbejde, at bo og at leve i Frederikshavn Kommune, fordi de gode 

historier, der går fra mund til mund er den bedste måde at tiltrække nye virksomheder 

og nye borgere, 

 

Vi skal arbejde endnu mere målrettet med tiltrækning af nye virksomheder og 

rekruttering af arbejdskraft, der bosætter sig i kommunen. 

 

Vi skal derfor sætte os nogle klare mål og følge op på de tiltag, vi sætter i gang. Det 

kan konkret handle om at tiltrække nye virksomheder, der kan sammen med 

eksisterende virksomheder kan medvirke til at danne nye stærke klynger indenfor de 

fire vækstspor på samme vis, som det er tilfældet med den maritime klynge i dag. 

 

Hvor meget, hvordan og sammen med hvem vil vi investere? 

Vi skal styrke musklerne i Erhvervshus Nord og i Udvikling og Erhverv for at sætte 

mere kraft under indsatsen med at rekruttere arbejdskraft, tiltrække nye virksomheder 

og udvikle vores styrkepositioner indenfor de fire vækstspor. 
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Vi skal afsætte et væsentligt beløb - fx 1 mio. kr. om året til opsøgende arbejde for at 

tiltrække nye virksomheder til kommunen. Det kunne også være i et samarbejde med 

nabokommunerne. 

 

Vi skal sætte alle de mange, gode frivillige kræfter i Frederikshavn Kommune i spil i 

indsatsen for at tage godt imod vores gæster og nye borgere. 

 

GRUPPEMEDLEMMER  

Jens Hedegaard Kristensen, Bahram Dehghan, Lars Møller, Irene Hjortshøj, Frode 

Thule Jensen, Mogens Brag, John Kristensen, Karin Rasmussen 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Det politiske budskab er, at vi skal investere i fællesskabet!  

 
1. Vi skal investere i forebyggelse – så vi får færre udsatte 

2. Vi skal investere i velfærdsteknologi – og dermed understøtte borgerens 

selvhjulpenhed og livskvalitet.  

De fagudvalg, der træffer beslutninger vedrørende velfærdsområdet, vil på baggrund af 

inputs fra byrådsseminaret og den formulerede politik få præsenteret beslutningsoplæg 

vedrørende: 

 
 Forslag til hvordan der kan ”investeres” i evidensbaserede tidlige og 

sammenhængende indsatser inden for og på tværs af fagcentre og 

faggrænser? 

 Forslag til nye investeringsområder for velfærdsteknologi? 

 Forslag til hvordan kommunen bedst kommunikerer det politiske budskab om 

fokus på borgerens selvhjulpenhed?  

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Politik: ”Den, der kan selv, skal selv” 

I temadrøftelsen vedrørende velfærd var der bred opbakning til politikformulering 

omkring: ”Den, der kan selv, skal selv”, som har været retningsgivende i forhold til 

budgetlægningsprocessen for 2015. Politikken skal være med til at sikre, at vi fortsat 

kan tage os af de svageste i samfundet. 
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Fokus på borgerens ressourcer og behov 

Det er centralt i det politiske budskab, at borgerne selv skal være med til at bestemme i 

deres liv – og også selv være med til at tage konsekvenserne af deres valg. Der skal 

være fokus på, at alder og diagnoser ikke har noget at gøre med behov for hjælp. Det 

er et spørgsmål om borgerens funktionsniveau, om borgeren har behov for støtte og 

hjælp. 

 

Spørgsmålet, om hvad og hvor meget (ydelsesniveau) det offentlige skal stå for, blev 

også drøftet. Det blev i den forbindelse pointeret, at der ikke skal være en ”ydelses-

automatik” – at man ikke pr. automatik har ret til det samme som naboen, eller til at få 

hjemmehjælp ”fordi man er blevet gammel”. 

Vi skal væk fra at gøre det for borgerne, og i stedet for udvikle og motivere borgerne til 

selv at gøre det! 

 

Styrke fællesskabet 

Ensomhed udgør et af de største sociale problemer. Men kommunen kan og skal ikke 

være borgernes sociale relation. Derimod skal kommunen i højere grad arbejde på at 

bringe borgeren ind i sociale fællesskaber.  

 

Det er borgerne, der er velfærdsproducenterne. Vi skal have udfoldet, hvad det betyder 

og medfører i praksis. Alle skal føle, at der er behov for alle! 

Vi skal også blive bedre til at definere, hvad det er, kommunen kan på det sociale og 

sundhedsmæssige område. Det handler fx om muligheden for at skabe helhedsblik i 

forhold til det sociale, beskæftigelse, uddannelse og sundhed. Vi skal arbejde på at 

skabe helhed og sammenhæng på tværs af kommunale indsatser. 

 

Tidlig indsats og forebyggelse 

Tidligere har vi haft fokus på at finde besparelser i forhold til det forebyggende for at få 

råd til det specialiserede. Dette fokus har været med til at indskrænke normalområdet, 

idet pengene i stigende grad er anvendt til det specialiserede. Det har så at sige 

medført en ”ond spiral”, hvor mere specialisering har ført til yderligere indskrænkning af 

normalområdet. Der er tid til et perspektivskifte, hvor vi satser på mere forebyggelse og 

tidlige indsatser med henblik på at få færre udsatte. 

 

Vi skal forebygge social isolation fx ved at fokusere på, hvordan vi kan være med til at 

skabe inklusion i normalområdet. Det kræver, at vi er villige til at investere og til i højere 

grad at se kommunale indsatser (og midler) på tværs af fagenheder og faggrænser. 

Forebyggelse starter hos børnene. ”Børn bestemmer ikke, hvilke forældre de har, så 

derfor kan vi ikke lægge ansvaret over på forældrene”. Indsatserne skal være 

evidensbaserede, dvs. at vi hele tiden skal vurdere, hvornår vores indsatser nytter 

noget – og vi skal have fokus på, at vi ikke sætter ind for sent med vores indsatser. 

Forebyggelsestanken skal være retningsgivende i forhold til alle sociale og 

sundhedsmæssige indsatser. Det medfører, at der skal omprioriteres midler, så vi 

sætter ind med rette indsats på rette tidspunkt. 

 

Vi skal have modet til at omprioritere og investere – og have tålmodighed til at se 

afkastet! 

 

 



 

 

 

 

 

 

Side15/15 
Velfærdsteknologi 

Det blev bl.a. drøftet, om brugen og udbredelsen af velfærdsteknologi giver et ”koldt” 

samfund? Svaret er ”nej”, da det derimod er forbundet med stor værdighed at ”kunne 

mest muligt selv”. Vi skal tænke på, hvad borgerne selv kan blive i stand til ved hjælp af 

teknologi. Det handler også om, at kommunen ikke kan levere socialt samvær til 

borgerne i forbindelse med udøvelse af støtte og hjælp til borgeren. Kommunen skal 

understøtte borgerens sociale relationer. 

 

Velfærdsteknologi vs. Arbejdsmiljø? Skaber vi et dårligt arbejdsmiljø ved hjælp af 

teknologi til fx plejeopgaver. Svaret er ”nej”, da plejepersonalet fortsat skal tage sig af 

og yde hjælp til de svageste. Derimod kan velfærdsteknologi bidrage til et bedre 

arbejdsmiljø ved fx at minimere tunge løft og belastende arbejdssituationer. 

Timingen er rigtig i forhold til at investere i velfærdsteknologi – og vi skal turde 

investere, selv om der ikke er et umiddelbart pay-off! 

 

Kommunikation 

Vi skal hele tiden sørge for at forventningsafstemme kommunale indsatser med 

borgerne. Det skal formidles, at borgerne selv har et ansvar for at ”leve det gode liv”. 

Kommunen understøtter og motiverer borgeren til at udnytte ressourcerne i eget liv. Vi 

skal kort sagt opstille fælles mål med borgeren – og formulere målene, så det er muligt 

at følge op på, om de iværksatte indsatser virker og/eller har effekt for borgerens grad 

af selvhjulpenhed og livskvalitet. 

 

Borgerne skal have tillid til, at de kan få hjælp, når de har behov for det. Men der skal 

samtidig være fokus på, at flere penge ikke nødvendigvis fører til bedre velfærd.  

Der er også opmærksomhed på, at enkeltstående eksempler ikke skal sætte 

dagsordenen for området – og at man aldrig kan ”mætte” velfærdsområdet! 

 

GRUPPEMEDLEMMER: 

Karl Falden, Peter E. Nielsen, Helle Madsen, Jørgen Tousgaard og Brian Kjær. Rikke 

Albrektsen og Mette Brandt 
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