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1 (Åben) SUU budgetopfølgning 30 Apr. 2016
Sags ID: EMN-2016-01376

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling

Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og 

Direktør foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Sundhedsudvalgets 

område. Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder 

og priser) gennemregnet. 

På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke 

omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de 

omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, 

eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Sundhedsudvalgets korrigerede driftsbudgetramme udgør pr. 30. april 2016 

332,5 mio. kr. ekskl. overførte overskud fra 2015 (hensat på bankbøger).

Det forventede regnskabsresultat pr. 30. april 2016 er opgjort til 329,5 mio. 

kr. og dermed forventes et nettomindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Sundhedsudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme udgør pr. 30. april 2016 

1,5 mio. kr. og de forventede udgifter estimeres til 1,5 mio. kr. ekskl. 

overførte overskud fra 2015 (hensat på bankbøger

De hensatte beløb på bankbøger både under drift og anlæg indgår ikke i 

budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. 

økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2016, og henstår 

alene som en evt. fremtid option. følgende beløb henstår fra 2015:

(Drift - overført overskud fra 2015 (bankbøger) 3,3 mio. kr.)

(Anlæg - overført overskud fra 2015 1,5 mio. kr.)

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:

At Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, og fremsender 

denne til videre behandling i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, og fremsender den til videre 
behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

 SUU opfølgning 30 04 16 (1322096 - EMN-2016-01376)



Sundhedsudvalget - 07-06-2016 15:30 Side 5 af 25

2 (Åben) SUU budgetforslag  2017
Sags ID: EMN-2016-01414

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.

Sundhedsudvalget behandlede på sit møde d. 10-05-16 budgetoplægget og 

på denne baggrund blev der udfærdiget i budgetforslag (vedhæftet som 

bilag), der blev sendt til høring i respektive råd og til udtalelse i Med-udvalg.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundhedsudvalget  Dato: 10-05-2016

Udvalgets forslag til budgetoplæg sendes til høring/udtalelse.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet har ingen bemærkninger til det foreløbig oplæg.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 30-05-2016

Handicaprådet har ingen bemærkninger til budgetoplægget.
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Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen 
Tousgaard samt suppleant og Rikke Løgtved Bruus samt suppleant.

Indkomne høringssvar og udtalelser er ligeledes vedhæftet som bilag.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller budget 2017 til fortsat drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Budgetforslaget drøftet, og anbefales videresendt til Byrådets behandling.

Bilag

 SUU   budgetforslag 2017 (1325486 - EMN-2016-01414)
 Udtalelse fra Tandplejen til SUU budgetforslag 2017 (1330497 - EMN-

2016-01414)
 Udtalelse fra Sundhedstjenesten til SUU budgetforslag 2017 (1330496 

- EMN-2016-01414)
 Udtalelse fra LokalMED STA til SUU Budgetforslag 2017 (1330529 -

EMN-2016-01414)
 Udtalelse fra CenterMED CSP vedr. SUU budgetoplæg 2017 (1331007 -

EMN-2016-01414)
 CenterMED Familie - udtalelse vedr SUU budget 2017 (1335188 -

EMN-2016-01414)



Sundhedsudvalget - 07-06-2016 15:30 Side 7 af 25

3 (Åben) Status medfinansiering maj  2016
Sags ID: EMN-2016-01377

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 5 måneder, i forhold til det 

periodiserede budget.

I forhold til det periodiserede budget ses der pt. et mindreforbrug på 2,1 mio. 

kr.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 Medfinansiering Maj 2016 (1322131 - EMN-2016-01377)
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4 (Åben) Orientering om aftale om implementering af decentralisering af 
sygebesøg og samtaleterapi
Sags ID: EMN-2016-01296

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Resumé

Sundhedsudvalget orienteres her om, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn 

(RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har indgået en aftale om, 

at decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi kan starte op som en 

midlertidig ordning i en 2 årig periode.

I aftalen beskrives rammerne for, hvordan aftaler om sygebesøg og 

samtaleterapi kan flyttes ud af den centrale overenskomst og i stedet 

forhandles regionalt.

Aftalens vilkår

Aftalen betyder, at Praksis Plan Udvalget inden udgangen af 3. kvartal har 

mulighed for at indgå aftaler om decentraliseringen af sygebesøg og 

samtaleterapi for en periode på to år. Såfremt det efter de to år ikke er muligt 

at indgå nye varige aftaler om samme områder – vil midler og 

bestemmelserne falde tilbage til den centrale overenskomst. 

Aftalen om anvendelse af, de årligt 200 mio. kr. på landsplan til løft af 

praksisområdet – i Nordjylland svarende til 10 mio. kr. årligt fra kommunerne 

og 10 mio. fra regionen vil i givet fald også bortfalde. 

RLTN og PLO er ligeledes enige om en række bestemmelser, som kan 

anvendes i en underliggende aftale. Kommunernes Landsforening (KL)

anbefaler, at disse bestemmelser bruges i en underliggende aftale, og Danske 

Regioner vil anbefale regionerne det samme.

Den fremadrettede proces

Ovenstående medfører følgelig en noget presset proces ift. at få indgået 

aftaler om sygebesøg og samtaleterapi inden udgangen af 3. kvartal.

I den forbindelse sker der nu en politisk orientering i kommunerne.
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Økonomiske konsekvenser for de nordjyske kommuner

På baggrund af DUT-nøglen (Det udvidede Totalbalanceprincip) angives her 

de nordjyske kommuners andel af de midler, der skal afsættes til 

forhandlingerne om den underliggende aftale:

Kommune DUT-nøgle 

2015*

Beløb

Brønderslev 0,621            621.000 

Frederikshavn 1,085         1.085.000 

Hjørring 1,158         1.158.000 

Jammerbugt 0,666            666.000 

Læsø 0,035              35.00

0 

Mariagerfjord 0,734            734.000 

Morsø 0,395            395.000 

Rebild 0,483            483.000 

Thisted 0,796            796.000 

Vesthimmerlands 0,684           684.000 

Aalborg 3,521         3.521.000 

I alt 10,178       10.178.000 

*jf. tabel G.1.12, Kommunalstatisktiske Meddelser 2014

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag
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5 (Åben) Ansøgninger fra foreninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde -
§ 18, 2. uddeling 2016
Sags ID: EMN-2016-00348

Sagsbehandler: Louise Pedersen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Der er i alt modtaget 43 ansøgninger fra foreningerne på i alt 1.019.630 kr.

Det samlede beløb til udbetaling i 2016 er 1.594.072 kr. 

Det samlede beløb til de indstillede ansøgninger vedr. 2. runde 2016 er 

525.173 kr. (Beløbet er inkl. § 18 tilskud, som er sendt retur til Frederikshavn 

Kommune fra foreninger)

 5 ansøgninger indstilles til udvalgets behandling

 29 ansøgninger indstilles til udvalgets orientering

 1 ansøgning forelægges udvalget uden indstilling

 7 ansøgning indstilles til afslag

 1 ansøgning er trukket tilbage

Ansøgninger over 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets behandling:

Red Barnet, Familieoplevelsesklub, Etablering og aktiviteter, 30.000 kr.

Barnets Blå Hus, Etablering og aktiviteter, 20.000 kr.

Frelsens Hær Frederikshavn, Leje af lokaler, udflugter, aktiviteter og 

julehjælp, 99.000 kr.

Dansk Røde Kors Frederikshavn, Julehjælp og julekomsammen for frivillige, 

74.000 kr.

Frelsens Hær Skagen, Julehjælp, Åbent Hus og udflugter, 84.000 kr.

Ansøgninger under 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets orientering:

Støtte- og Krisevagten for Frederikshavn, Kørselsgodtgørelse, 1.500 kr.

Diabetesforeningen, Lokalforeningen Frederikshavn, Udflugter og 

aktiviteter, 8.000 kr.

Dansk Handicap Forbund Skagen, Udflugter, 4.000 kr.

Hjerteforeningen Lokalkomité, Frederikshavn, Udflugter, 4.000 kr.
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Mission Afrika Genbrug, Østervrå, Udflugter, 4.000 kr.

Udviklingshæmmedes Landforbund, ULF, Kursus, 5.000 kr.

Café Tumlingen, Lokaleleje og aktiviteter, 6.000 kr.

Ældre Sagen, Lokalafdelingen og Frederikshavn og Læsø, Drift af 

Herreværelset, 4.000 kr.

Klub Aktiv Strandby, Højskoledag, 4.000 kr.

Ældre hjælper ældre i Sæby, Transport af frivillige, 2.500 kr.

Din genbrug, Mission Afrika, Skagen, Arrangement, 2.500 kr.

Sæby Billardklub, Socialt Samvær, 4.000 kr.

Hyggeholdet, Dybvad Ældrecenter, Arrangementer, 4.000 kr.

Dansk Handicap Forbund, Frederikshavn og Sæby, Udflugter, 2.500 kr.

Børns Voksenvenner, Udflugter og aktiviteter, 5.500 kr.

Sydbyens Venner, Aktiviteter, 3.000 kr.

Hjernesagen, Frederikshavn og Læsø, Aktiviteter, 5.000 kr.

Gærum Ældreklub, Udflugter og arrangementer, 5.000 kr.

Venligboerne Frederikshavn, Drift og udflugter, 9.000 kr.

KOL Netværksgruppen, Frederikshavn, Udflugter og aktiviteter, 4.000 kr.

Netværkscaféen Kræftens Bekæmpelse, Udflugt, 4.000 kr.

Lokalhistorisk Forening for Lyngså og omegn, Udflugt, 4.000 kr.

Børn, Unge og Sorg, Drift af café i Frederikshavn, 10.000 kr.

Centerrådet, Rådhuscentret, Udflugter og aktiviteter, 8.000 kr.

Polio Foreningen og Ulykes Patientforeningen Vendsyssel, Kursus og 

kursusophold for hjælpere, 7.000 kr.

Støtteforeningen Fontænehuset, Frederikshavn, Drift, 3.800 kr.

Foreningen Livsvilje, Udflugter, 4.000 kr.

Frederikshavn Firmaidrætsklub, Etablering af aktivitet, 10.000 kr.

Frivilligt Samråd i Sæby og Omegn, Frivillig fredag, 4.000 kr.

Ansøgning uden indstilling

FIT DEAL

Foreningen søger om tilskud til to yderligere aktiviteter. Har fået tildelt 25.000 

kr. til aktiviteter ved 1. uddeling 2016.

Ansøgninger, som indstilles til afslag:

Røde Kors Sæby, Besøgstjenesten:
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Foreningen indstilles til afslag, da Røde Kors Sæby, Besøgstjenesten søger 

tilskud til de samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved 1. uddeling 2016.

Præstbro Seniorklub:

Foreningen indstilles til afslag, da Præstbro Seniorklub søger tilskud til de 

samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved 1. uddeling 2016.

Frederikshavn Seniorer:

Foreningen indstilles til afslag, da Frederikshavn Seniorer søger tilskud til de 

samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved 1. uddeling 2016.

Bedre Psykiatri, Vendsyssel:

Foreningen indstilles til afslag, da Bedre Psykiatri, Vendsyssel søger tilskud til 

de samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved 1. uddeling 2016.

SIND Frederikshavn Lokalforening og SIND Ungdom Frederikshavn:

Foreningen indstilles til afslag, da SIND Frederikshavn og SIND Ungdom 

Frederikshavn søger tilskud til de samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved 

1. uddeling 2016.

Centerrådet Støtteforeningen Dagcenter Ingeborgvej:

Foreningen indstilles til afslag, da Centerrådet Støtteforeningen Dagcenter

Ingeborgvej søger tilskud til de samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved 

1. uddeling 2016.

Ventilen Frederikshavn:

Foreningen indstilles til afslag, da Ventilen Frederikshavn søger tilskud til de 

samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved 1. uddeling 2016.

Ansøgning trukket tilbage:

SIND Ungdom:

Tilskud til SIND Ungdom er søgt af SIND Lokalforening Frederikshavn. SIND 

Ungdom trækker derfor ansøgningen tilbage. 

Birgitte Kvist og Louise Pedersen deltager under punktet.

Indstilling

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 

 godkender administrationens valg af tildeling af beløb over 10.000 kr.

 tager administrationens valg af tildeling af beløb under 10.000 kr. til 
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efterretning

 meddeler afslag til Røde Kors Sæby Besøgstjenesten, Præstbro 

Seniorklub, Frederikshavn Seniorer, Bedre Psykiatri, Vendsyssel, SIND 

Frederikshavn Lokalforening og SIND Ungdom Frederikshavn, 

Centerrådet Støtteforeningen Dagcenter Ingeborgvej og Ventilen 

Frederikshavn

 Drøfter og beslutter ansøgning fra FIT Deal

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sundhedsudvalget besluttede vedr. ansøgninger 
Over 10.000 kr.:
 De 3 ansøgninger vedr. julehjælp godkendes, idet julehjælpsuddelerne inviteres til et 

dialogmøde med sundhedsudvalget i efteråret.
 De 2 øvrige ansøgninger godkendes

Under 10.000: 
 taget til orientering

Uden indstilling:
 Der gives afslag til Fit Deal, men Fit Deal inviteres til en snak med Sundhedsudvalget 

om samarbejdet mellem sundhedsområdet og Fit Deal

Til afslag:
 Indstillingen tiltrædes.

Bilag

 §18 2. uddeling 2016 - ansøgninger over 10.000 kr (1321543 - EMN-
2016-00348)

 §18 2. uddeling 2016 - ansøgninger under 10.000 kr (1321513 - EMN-
2016-00348)

 §18 2. uddeling 2016 - ansøgning uden indstilling (1321511 - EMN-
2016-00348)

 §18 2. uddeling 2016 - ansøgninger indstillet til afslag (1321512 -
EMN-2016-00348)
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6 (Åben) Foranalyse – konkurrenceudsættelse af Tandplejen
Sags ID: EMN-2016-01430

Sagsbehandler: Lene Jelsbak Mortensen

Ansvarligt center: Familie

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.
Tandplejen d. 25. april. Foranalysen er vedhæftet som bilag, suppleret af et 
notat udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra styregruppen.
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. den 
kommunale Tandpleje, eller om Tandplejen skal fortsætte driften som i dag.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget 
beslutter om:
a) processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af
fremmed aktør skal fortsættes, hvilket vil betyde, at der
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igangsættes en nærmere analyse og afklaring af model.

b) Den kommunale Tandpleje skal fortsætte den nuværende drift model, hvor 
Tandplejen inddrager brug af fremmed aktør til at løse den samlede opgave i 
Orto-afdelingen, for at sikre rationel brug af andre faggrupper i Tandplejen og 
for at sikre faglighed og bedst mulig økonomisk løsning af opgaven.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sendes i høring i ÆR og HR og til udtalelse i CenterMED inden endelig 
beslutning.

Bilag

 Notat til Sundhedsudvalget - tillæg til behandling Foranalyse 
Tandplejen, endelig version (1326742 - EMN-2016-01430)

 Rapport om mulig konkurrenceudsættelse af TANDPLEJEN april 2016 
(1326669 - EMN-2016-01430)
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7 (Åben) Vision og pejlemærker for Sundhedspolitik 2017 - 2020 
Sags ID: EMN-2016-00269

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har på mødet den 9. februar besluttet at igangsætte en proces, der 

fører frem mod en ny Sundhedspolitik for perioden 2017 – 2020.

Arbejdet er nu nået til den fase, hvor Sundhedsudvalget skal udpege retningen for 

politikkens vision og pejlemærker. Sundhedsudvalget har inviteret øvrige 

byrådsrepræsentanter til at deltage i denne drøftelse.

En projektgruppe bestående af repræsentanter fra kommunens relevante centre, har 

afdækket hvilke faglige udviklingsretninger og brændpunkter, der ses på 

sundhedsområdet frem mod 2020. I mødet vil essensen af denne faglige afdækning og 

mulige fokuspunkter blive præsenteret. 

På baggrund heraf skal der ske en politisk drøftelse og en prioritering af vision og 

pejlemærker, der kan give trækkraft og sætte fælles retning for sundhedsarbejdet i 

Frederikshavn Kommune. 

Vision og pejlemærker vil efterfølgende blive afprøvet på borgermøder og møder med 

forskellige interessenter.

Arbejdet med ny Sundhedspolitik kan følges på 

http://frederikshavn.dk/Sider/Arbejdet-med-ny-Sundhedspolitik-for-2017-.aspx

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget drøfter og indleder valg af 

pejlemærker og vision for Sundhedspolitik 2017 - 2020

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pejlemærker drøftet. Administrationen arbejder videre med input. 
Sagen genoptages som planlagt i augustmødet.

http://frederikshavn.dk/Sider/Arbejdet-med-ny-Sundhedspolitik-for-2017-.aspx
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Bilag



Sundhedsudvalget - 07-06-2016 15:30 Side 18 af 25

8 (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.

Indstilling til Socialudvalget den 1. juni 2016 og Sundhedsudvalget 
den 7. juni 2016
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at

 Socialudvalget og Sundhedsudvalget anbefaler ”Værdighedspolitik for 
ældreplejen i Frederikshavn Kommune” inklusive redegørelse til 
ministeriet til Byrådets godkendelse 
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 der efter ministeriets godkendelse iværksættes et arbejde med at 
udmønte indsatsområder i værdighedspolitikken i en konkret 
handleplan som drøftes med rådene

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

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler forslaget, og ser frem til at der snarest muligt udarbejdes en 
handleplan for opnåelse af de anførte mål i politikken.

Udvalg: CenterMED, Center for Sundhed og Pleje  Dato:23-05-2016
Udtalelse fra CenterMED, Center for Sundhed og Pleje:
CenterMED roser det store og flotte stykke arbejde, der er lagt i denne politik. Den er 
meget fyldestgørende. CenterMED opfordrer til, at billedet med to vinglas udskiftes, da 
alkoholmisbrug er et stigende problem. CenterMED opfordrer i stedet til at anvende et 
billede, hvor der udføres en eller anden form for aktivitet, da det er vigtigt at bevæge sig.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 30-05-2016
Handicaprådet anbefaler forslaget uden bemærkninger.

Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen 
Tousgaard samt suppleant og Rikke Løgtved Bruus samt suppleant.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 01-06-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:
Værdighedspolitikken anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

 Værdighedspolitik for Ældreplejen med layout (1314958 - EMN-2016-
00170)

 Redegørelse for anvendelse af midler til en mere værdig ældrepleje 2016 
(1327328 - EMN-2016-00170)
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9 (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:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
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

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet kan konstatere, ud fra den tidligere beslutning i Sundhedsudvalget, at der 
allerede er truffet beslutning om, at der skal arbejde videre med model 1, og at 
mulighederne i model 2 undersøges nærmere. 

Ældrerådet anbefaler direktørens indstilling, men ser dog med forundring på, at 
Ældrerådet er inddraget meget sent i processen, hvor udvælgelsen allerede er foretaget.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 30-05-2016
Handicaprådet støtter op om social- og sundhedsdirektørens indstilling.

Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen 
Tousgaard samt suppleant og Rikke Løgtved Bruus samt suppleant.

Beslutninger:
Udvalget ønsker at bibeholde model 1.
Et flertal ønsker at få muligheder i model 2 undersøgt nærmere, hvilket ikke 
kan tiltrædes af socialdemokraterne (Irene Hjortshøj, Brian Kjær og Kenneth 
Bergen)

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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 Udtalelse fra LokalMED STA til SUU Foranalyse Phønix (1330545 - EMN-
2016-00525)
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10 (Åben) Orientering om etablering af frivilligcenter
Sags ID: EMN-2016-00382

Sagsbehandler: Louise Pedersen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Formanden vil på mødet give en mundtlig orientering om sit møde med i frivilligcentret 

torsdag den 2. juni 2016.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget ønsker, at Frivilligcentret skal dække hele kommunen. Bestyrelsen 
skal være demokratisk valgt og uden geografisk binding.
Udvalget anmoder om at få en plads i bestyrelsen.

Bilag
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11 (Lukket) Udvalgsformanden orienterer

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
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