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1 (Åben) Budget 2017 Sundhedsudvalget
Sags ID: EMN-2016-00802
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Sundhedsudvalgets budgetoplæg for 2017 indeholder en videreførelse af de
vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2016 hvor der, iht. til
økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilretning på 1 %
i alle udvalg.
For Sundhedsudvalgets budgetområde er der således indregnet en
budgettilpasning svarende til en budgetnedskrivning på ca. 1,1 mio. kr. i
2017, og ligeledes i overslagsårene (fra 2018 og frem).
Endvidere blev der ved budgetforliget for 2016 indregnet en generel
nedskrivning af fagudvalgenes budgetrammer fra 2017, til delvis finansiering
af omprioriteringsbidraget, der blev vedtaget med regeringens
finanslovsaftale. Sundhedsudvalgets andel heraf er opgjort til 0,6 mio. kr.,
hvorfor budgetrammen er nedskrevet tilsvarende.
På denne baggrund, anmoder Social- og sundhedsdirektøren, udvalget om at
fortsætte drøftelserne af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den
administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative
budgetforslag der skal behandles på udvalgets møde i maj 2016.
På mødet vil de, af Økonomiudvalget, godkendte budgetrammer blive
gennemgået, ligesom der vil blive givet en administrativ gennemgang af de
budgetmæssige udfordringer i 2017.
Budgetforslaget sendes til høring i respektive råd og til udtalelse i Med-udvalg

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller budget 2017 til fortsat drøftelse.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 12-04-2016
Drøftet og genoptages på næste møde.

Beslutninger:
Udvalgets forslag til budgetoplæg sendes til høring/udtalelse.
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Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag

1.
2.

SUU-Budgteoplæg 2017 (1314947 - EMN-2016-00802)
SUU oplæg beslutning 2017-2020 (1317325 - EMN-2016-00802)

Sundhedsudvalget - 10-05-2016 15:30

Side 4 af 20

2 (Åben) Status Medfinansiering april 2016
Sags ID: EMN-2016-01109
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Hermed fremsendes til Udvalgets orientering, oversigt over udviklingen på
betaling til den aktivitetsbestemte medfinansiering og finansiering af de
Regionale sundhedsudgifter.
Vedhæftede bilag viser udgiftsudviklingen for 4 måneder, i forhold til det
periodiserede budget.
I forhold til det periodiserede budget ses der pt. et mindrefobrug på 2,4 mio.
kr.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at udvalget tager orienteringen til
efterretning

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag



Medfinansiering April 2016 (1307258 - EMN-2016-01109)
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3 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396
Sagsbehandler:

Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

ÆR, HR, KFU, PMU, SOU, TU, SUU, IR, FOU, ØU, BUU, DU, AMU
Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 11. april 2016 besluttet at sende
forslag til revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter.
Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget,
Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget,
Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg,
Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet og Integrationsrådet.
Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber
at tage højde for de øgede udfordringer der er kommet på området som følge
af det øgede antal borgere, der skal integreres i lokalsamfundet.
Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der
ønskes gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og
styret netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng
mellem boliger, job/uddannelse, institutionspladser og skole samt kollektiv
trafik.
Det er besluttet, at der nedsættes en styregruppe til at implementere
politikken. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børneog Ungdomsudvalget har sæde i styregruppen sammen med direktøren for
området og centercheferne.
Høringsperioden er frem til mandag den 23. maj 2016 kl. 09.00. Deadline
bedes overholdt af hensyn til den videre sagsbehandling. Såfremt sagen ikke
kan nå, at blive behandlet i det enkelte udvalg skal høringssvar fremsendes
pr. mail til Maiken Pilgaard Krüger, maku@frederikshavn.dk. Høringssvar skal
behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2016.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den reviderede
integrationspolitik samt formål og kommissorium for styregruppen drøftes
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med henblik på at fremsende et høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget
senest mandag d. 23. maj 2016 kl. 09.00.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet
Dato: 25-04-2016
Handicaprådet tiltræder forslag til integrationspolitik, men ønsker under
overskriften Sundhed, Handicap og socialpsykiatri følgende tilføjet, som en
ekstra dot:
3.

Frederikshavn kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal
sikre, at borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus,
Irene Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.
Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede Integrationspolitik og støtter
organiseringen af styregruppen.
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Fraværende: Mogens Brag.

Dato: 03-05-2016

Udvalget udtrykker tilfredshed med den foreslåede politik.
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 04-05-2016
Fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Tiltrædes.
Fraværende: Karsten Drastrup
Udvalg: Teknisk Udvalg
Dato: 09-05-2016
Et flertal af udvalget tiltræder forslaget.
Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han vil forelægge et
ændringsforslag.

Beslutninger:
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes
behandlet i AMU inden byrådsbehandlingen.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup
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Bilag

4.
5.

UDKAST - revideret integrationspolitik (1301952 - EMN-2015-01396)
Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering
(1291150 - EMN-2015-01396)
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4 (Åben) Forslag til værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn
Kommune
Sags ID: EMN-2016-00170
Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed
Beslutningskompetence

SOU/SUU
Sagsfremstilling
Sagsresumé
Frederikshavn Kommune skal som følge af lovforslag have vedtaget en
værdighedspolitik for ældreplejen senest den 1. juli 2016. Socialudvalget
besluttede den 3. februar 2016, at invitere til fælles dialogmøde mellem
Ældrerådet, Handicaprådet, Sundhedsudvalget og Socialudvalget med henblik
på at drøfte den nærmere proces samt indhold i Frederikshavn Kommunes
værdighedspolitik. Der blev på baggrund af dialogmødet nedsat en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet, Center for
Sundhed og Pleje samt Center for Social- og Sundhedsmyndighed, til at
formulere et udkast til værdighedspolitikken.
Arbejdsgruppen præsenterer i vedhæftede bilag et forslag til formulering af
Frederikshavn Kommunes værdighedspolitik. Udkastet til
værdighedspolitikken sendes til Socialudvalget og Sundhedsudvalget til
drøftelse og med anmodning om, at det sendes til høring i Ældrerådet og
Handicaprådet samt udtalelse i Center MED Sundhed og Pleje og Center MED
Social- og Sundhedsmyndighed.
Værdighedspolitik for ældreplejen i sammenhæng med kvalitetsstandarder og
politik på området
Formålet med loven om kommunale værdighedspolitikker er at sikre, at en
værdig pleje og omsorg skal give den enkelte ældre mulighed for at fortsætte
med at leve det liv, som den ældre ønsker med størst mulig selvbestemmelse
og livskvalitet. Værdighedspolitikken skal i forhold til dette beskrive, hvordan
kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder:


Livskvalitet



Selvbestemmelse



Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen



Mad og ernæring



En værdig død
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Det fremgår af lovbemærkningerne, at værdighedspolitikken skal beskrive de
overordnede værdier for ældreplejen. Derfor bør kommunalbestyrelsen også
have værdighedspolitikken for øje, når kommunalbestyrelsen fastsætter de
årlige kvalitetsstandarder for serviceniveau for hjemmehjælp,
rehabiliteringsforløb og kommunaltræning efter servicelovens §§ 83, 83a og
86. Omvendt kan værdighedspolitikken således også med fordel ses i
sammenhæng med kommunalbestyrelsens arbejde med og opfølgning på de
årlige kvalitetsstandarder.
Inden for social-og sundhedsområdet er der formuleret en politik om, at "Den,
der kan selv, skal selv". I dette ligger for det første en grundlæggende
antagelse om, at det er forbundet med øget livskvalitet, at støtte det enkelte
menneske i at kunne klare tingene selv så længe og så godt som muligt. Med
denne tilgang sørger kommunen også for, at der er ressourcer til at støtte de
borgere, der ikke kan selv.
Som det fremgår af arbejdsgruppens forslag til formulering af en
værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune, forstås
værdighed grundlæggende som individuelt og afhængigt af det enkelte
menneskes behov og liv. Værdighed handler ud fra arbejdsgruppens optik
kort sagt om, hvordan vi skal være over for hinanden. For kommunens
medarbejdere handler det om adfærden og tilgangen til, hvordan vi arbejder
med andre mennesker. Værdighedspolitikken berører derfor også
forventninger og sikring af medarbejdernes personlige og professionelle
kompetencer, for at understøtte en høj kvalitet i ældreplejen.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at:


Socialudvalget og Sundhedsudvalget drøfter udkastet til Frederikshavn
Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen



Udvalgene sender udkastet til høring i Ældrerådet og Handicaprådet
samt til udtalelse i Center MED Sundhed og Pleje og Center MED
Social- og Sundhedsmyndighed.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 04-05-2016
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.

Beslutninger:
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup
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Bilag



Værdighedspolitik for Ældreplejen med layout (1314958 - EMN-201600170)
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5 (Åben) Foranalyse Træningscenter Phønix
Sags ID: EMN-2016-00525
Sagsbehandler: Birgitte Kvist
Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden
Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
På mødet i den politiske følgegruppe vedr. budgetbemærkningen om
konkurrenceudsættelse og brug af fremmed aktør den 10. september 2015
blev det aftalt, at direktionen sætter et analysearbejde i gang vedrørende
følgende opgaver:
 Facility Management-delen af Ejendomscenteret
 Plejehjem, både udbud af plejehjemsdrift og etablering af friplejehjem
 Muligheder på arbejdsmarkedsområdet; her er der ikke sat specifikke
opgaver på, men der arbejdes med en generel undersøgelse af
muligheder og potentialer
 Tandpleje
 Træningscenter Phønix
 Køkkenet, Ankermedet (Madservice)
Analyserne beskriver lovgrundlag, muligheder, fordele og ulemper ved
konkurrenceudsættelse og/eller inddragelse af fremmed aktør i opgaverne.
Der er ikke hermed truffet beslutninger om konkurrenceudsættelse af eller
inddragelse af fremmed aktør i disse opgaver.
Budgetparterne ønsker at afklare på hvilke øvrige områder, det vil være
fordelagtigt at konkurrenceudsætte kommunale opgaver, og hvor det vil være
fordelagtigt at øge inddragelsen af fremmede aktører. Konkurrenceudsættelse
skal i givet fald også indeholde retten til afgivelse af kommunalt bud.
Konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmede aktører kan kun ske ved
endelig politisk beslutning.
Der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af formanden for SOU, SUU,
ØKU, AMU, TU og en repræsentant for hver af de øvrige budgetparter.
 Den politiske følgegruppe behandlede foranalysen vedr.
Træningscenter Phønix d. 25. april. Foranalysen er vedhæftet som
bilag.
 Følgegruppen drøftede og besluttede at sende sagen videre til
behandling i Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget skal derfor
beslutte, om man ønsker at fortsætte processen omkring
konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør vedr.
Træningscenter Phønix, eller om Træningscenter Phønix skal fortsætte
driften som i dag.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget beslutter om:
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a) processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af
fremmed aktør skal fortsættes, og som hermed betyder, at der
igangsættes en nærmere analyse og afklaring af model.
b) Træningscenter Phønix skal fortsætte den nuværende drift model med
inddragelse af anden aktør i en spidsbelastnings-model, og processen
omkring anden form for konkurrenceudsættelse af området stopper
her.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Udvalget ønsker ikke at arbejde videre med model 3 og 4, som beskrives i
rapporten. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med model 1, og at
mulighederne i model 2 undersøges nærmere.
Sagen sendes i høring i rådene og til udtalelse i MED.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag




Rapport om mulig konkurrenceudsættelse af TRÆNINGSCENTER PHØNIX
april 2016 (1307370 - EMN-2016-00525)
Udtalelse fra medarbejdere på Phønix - Konkurrenceudsættelse Træningscenter Phønix (1312896 - EMN-2016-00525)
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6 (Åben) Evaluering af ældrepuljeindsatser - Demensprojektet og Optur
Sags ID: EMN-2016-00734
Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SOU
Sagsfremstilling
Demensprojektet og OPTUR blev opstartet i 2014 for ældrepuljemidler, og
fungerede som projekter i 2014 og 2015. Fra januar 2016 er Demensprojektet
og OPTUR overgået til at være driftsindsatser.
På Socialudvalgsmødet d. 4. maj 2016 og Sundhedsudvalgsmødet d. 10. maj
vil hhv. gruppelederen for OPTUR, Britt Sloth Bengtsen, og ledende
demenskoordinator, Åse Hyldgaard, præsentere de væsentligste
evalueringsresultater for projekterne ud fra en borgerrettet vinkel.
En mere detaljeret evaluering af projekterne fremgår af bilagene.
Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Ældrerådet og CenterMED
Sundhed og Pleje.
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen
til efterretning.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 04-05-2016
Orienteringen taget til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag




OPTUR - Evalueringsrapport (1302853 - EMN-2016-00734)
Demensprojektet - Evalueringsrapport (1302846 - EMN-2016-00734)
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7 (Åben) Orientering om sundhedspolitisk dialogmøde 17. marts 2016
Sags ID: EMN-2016-00295
Sagsbehandler: Rikke Albrektsen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Sundhedspolitisk dialogforum holdt møde den 17. marts 2016.
Formålet med møderne i Sundhedspolitisk Dialogforum er at skabe tættere
kontakt mellem KKR (Kommunekontaktrådet), SKU
(Sundhedskoordinationsudvalget) og byrådene, at etablere en
sparringsgruppe for medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget og
Praksisplanudvalget samt at skabe et politisk dialogforum med fokus på
udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen
Blandt de emner, som blev vendt på mødet var (se bilag for uddybning):

Inddragelse af lokale politikere/kommuner i nationalt arbejde: Der
blev udtryk ønske om, at KL får større fokus på inddragelse af lokal
politisk niveau. De kommunale medlemmer af
Sundhedskoordinationsudvalget fremsender på den baggrund et brev
til KL med ønske om, at de kommunale medlemmer af de regionale
Sundhedskoordinationsudvalg indkaldes til årlige møder med KL.

Kommunal medfinansiering: Der er bl.a. behov for større
gennemsigtighed i den kommunale medfinansiering – et igangværende
nationalt udvalgsarbejde ser på revision af den kommunale
medfinansiering og har bl.a. fokus på at øge gennemsigtigheden.

Lægedækning: Vedvarende mangelfuld lægedækning giver
udfordringer, og oprettelsen af regionsklinikker opleves ikke som en
optimal erstatning.

Opgaveglidning og afklaring af opgavefordeling mellem sektorer:
Kommunerne er villige til at påtage sig nye opgaver, men der skal
følge ressourcer med, og det skal ske efter dialog med regionen i god
tid – dette skal forbedres. Der er i den forbindelse behov for en
afklaring af opgave- og ansvarsfordelingen mellem sektorerne på
sundhedsområdet.

Psykiatriområdet: Psykiatriområdet, herunder ligestilling mellem psykiatri
og somatik, er en udfordring, som med fordel kan tages op både i forbindelse
med sundhedsaftalen og på et kommende sundhedspolitisk dialogforum
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstillingen, at sagen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
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Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag





Opsamling fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum 17. marts 2016
(1310031 - EMN-2016-00295)
Oplæg Anders Broholm 17. marts Sundhedspol Dialogforum (1310032
- EMN-2016-00295)
Oplæg ved Jacob Meller 17. marts Sundhedspol Dialogforum (1310033
- EMN-2016-00295)
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8 (Åben) Drøftelser i SUU vedr. indputs fra Ungebyrådsmødet den 12. april
2016
Sags ID: EMN-2016-00092
Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Som opfølgning på det seneste møde i Ungebyrådet, hvor rådet bl.a. har givet
konkrete anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med at fremmes unges
sundhed, modtager udvalget her Ungebyrådets input.
Sigtet er, at Sundhedsudvalget drøfter og vurderer, hvordan inputtene kan
indtænkes i kommunens nye sundhedspolitik og udvalgets indsatser i øvrigt.
Indstilling
Til drøftelse.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Inputtene indtænkes i ny sundhedspolitik og i forbindelse med budgetlægningen.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag



Noter fra Ungebyrådsmødet den 12. april 2016 (1302650 - EMN-201600092)
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9 (Åben) Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2016 (SU)
Sags ID: EMN-2016-00356
Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

Sundhedsudvalget
Sagsfremstilling
Baggrunden for udarbejdelsen af sygefraværsstatistikken for hele
Frederikshavn Kommune er ændret pr. 1. januar 2016 med henblik på at
sikre, at statistikken er så retvisende som muligt. Dette betyder, at f.eks.
timelønnede, tjenestemandspensionister og honorarlønnede er fjernet fra de
fraværsrapporter, hvorfra statistikken trækkes.
Opsætningen af fraværsrapporterne i KMD Rollebaseret Indgang er ændret til
at indeholde følgende medarbejderkredse: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation,
Kontraktansatte chefer, Lærer, Løntilskud, Overenskomstansatte,
Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob,
Tjenestemand og vikar.
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk
placeret under de respektive centre.
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede
fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt 1. kvartal 2016 i
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres
sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden
marts 2015 til og med marts 2016 vist pr. måned. Den vedlagte statistik for
hhv. 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016 er ændret i overensstemmelse med
den nye måde at opgøre sygefraværet på.
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager:
Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste,
arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på
grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til
efterretning.
Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag

c) Sygefraværsstatistik_1. kvartal2016 (1301788 - EMN-2016-00356)
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10 (Lukket)

Udvalgsformanden orienterer

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup
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