Referat

Sundhedsudvalget
Ordinært møde

Mødetidspunkt:

13-12-2016 15:30

Mødeafholdelse:

Restaurant Møllehuset

NB.
Tilstede:

Fraværende:
Stedfortrædere:

Anders Broholm (V) - Formand
Irene Hjortshøj (A)
Brian Kjær (A)
Kenneth Bergen (A)
Kristina Frandsen (V)
Flemming Rasmussen (DF)
Jytte Høyrup (V)

Indholdsfortegnelse
Sundhedsudvalget
13-12-2016 15:30
1 (Åben) SUU Anlæg- Frigivelse af rådighedbeløb 2017 .................................................3
2 (Åben) SUU - Orientering om uddelegering af budgetramme 2017
til laveste identificerbare omkostningssted .....................................................................4
3 (Åben) Status medfinansiering November 2016 .........................................................6
4 (Åben) Godkendelse af regnskab 2015 - Sundhedshus Sæby ......................................7
5 (Åben) Udvikling i Vederlagsfri fysioterapi 2011-2015 ................................................9
6 (Åben) Fordeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18) 2017,
1. uddeling ....................................................................................................................13
7 (Åben) Forlængelse af tværsektorielt samarbejdsprojekt..........................................18
8 (Åben) Folkeoplysningspolitik i høring ......................................................................20
9 (Åben) Kapaciteten på træningsområdet...................................................................22
10 (Åben) Sygefraværsstatistik oktober 2016 (SUU)....................................................26
11 (Åben) Opfølgning på Ungebyrådets møder om integration af unge
flygtninge i Frederikshavn Kommune ............................................................................27
12 (Åben) Opfølgning på dialogmøde i sundhedspolitisk dialogforum ..........................29
13 (Åben) Orientering fra møde den 16. november 2016 i Politisk
Forankringsgruppe Nord vedr. Sundhedsaftalen ...........................................................31
14 (Åben) Videre proces vedrørende konkurrenceudsættelse
Tandplejen ....................................................................................................................33
15 (Lukket) Udvalgsformanden orienterer ...................................................................34

Sundhedsudvalget - 13-12-2016 15:30

Side 2 af 35

1 (Åben) SUU Anlæg- Frigivelse af rådighedbeløb 2017
Sags ID: EMN-2016-03165
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

SUU/ØU/BR
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige
budgetoverslagsår.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under
Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.
Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.
Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.090.000 kr.

Indstilling
Social-, Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget
anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på
Sundhedsudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 1.090.000
kr.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag
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2 (Åben) SUU - Orientering om uddelegering af budgetramme 2017 til
laveste identificerbare omkostningssted
Sags ID: EMN-2016-03249
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Økonomi
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes
budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende 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 til omplaceringer,
der fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres.
Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse
med de bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.
I vedhæftede bilag er oplistet de omkostningssteder og personer der er
omfattet af uddelegeringsbestemmelsen i 2017.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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SUU budgetansvarlige 2017 (1732510 - EMN-2016-03249)
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3 (Åben) Status medfinansiering November 2016
Sags ID: EMN-2016-03179
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Økonomi
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 11 måneder, i forhold til det
periodiserede budget.
I forhold til det periodiserede budget ses der pt. et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager
orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag



Status medfinansiering NOV 2016 (1730315 - EMN-2016-03179)
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4 (Åben) Godkendelse af regnskab 2015 - Sundhedshus Sæby
Sags ID: EMN-2016-03316
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Økonomi
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Regnskabet for 2015 vedrørende Sundhedshus Sæby I/S er aflagt og revideret som det
første fulde regnskabsår omfattende omsætning for lejemål og samtlige udgifter.
På baggrund af regnskabsaflæggelsen har administrationen ved Region Nordjylland haft
møde med revisor for Sundhedshuset, BDO. Årsagen til mødet har primært været at få
fastlagt, hvilke principper i regnskabslovgivningen, der kunne anvendes i forhold til sikring
af økonomi til fremtidige vedligeholdelses-opgaver i selskabet. Det var vigtigt, at få
principperne fastlagt inden der går for mange år, da regnskabspraksis ikke må ændres
løbende.
BDO har været enig med administrationen om, hvilke principper, der kan lægges til grund
og at der i bestyrelsen for Sundhedshuset selvstændigt kan tages stilling til den ændring,
der er foretaget i regnskabspraksis.
Ændringen i regnskabspraksis vedrører egenkapitalen, hvor der reserveret en reserve til
fremtidig vedligeholdelse. Reserven reduceres med det forbrug, der måtte være det
enkelte år. Reserven vil især på sigt være nødvendig, hvis Sundhedshuset skal være
selvfinansierende i forhold til fremtidige vedligeholdelsesopgaver.
Det arbejdes sideløbende på en vurdering af, om denne ændring bør indarbejdes i
interessentskabskontrakten mellem Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune.
Dette kan være hensigtsmæssigt af hensyn til fremtidige bestyrelsesmedlemmer og
ejerne, Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune, idet det dermed klart vil fremgå
af interessentskabskontrakten, at der reserveres midler til fremtidig vedligeholdelse af
bygningen i selskabet.

Indstilling
Social-, Sundheds- og kulturdirektøren indstiller at regnskabet for Sundhedshus Sæby I/S
godkendes
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Regnskab for Sundhedshus Sæby I/S godkendt.

Bilag

Sundhedsudvalget - 13-12-2016 15:30

Side 7 af 35




Sundhedshus Sæby - Regnskab 2015 (1737511 - EMN-2016-03316)
Revisionsprotokol 2015 (1737512 - EMN-2016-03316)
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5 (Åben) Udvikling i Vederlagsfri fysioterapi 2011-2015
Sags ID: EMN-2016-02840
Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Baggrund
Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder hvert år et notat vedrørende den
økonomiske udvikling i forhold til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. I 2016
indeholder notatet en beskrivelse af ydelses- og udgiftsudviklingen fra 2011 til 2015.
Resultaterne, der vedrører Frederikshavn Kommune samt Region Nordjylland samlet, vil
blive præsenteret i denne fremstilling. Den samlede rapport er vedhæftet som bilag.
Vederlagsfri fysioterapi
Kommunen har myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, men det er
praktiserende læge, der har henvisningsretten. Kommunen har ikke indflydelse på
henvisningen.
I Frederikshavn Kommune tilbydes vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende
fysioterapeuter. Kommunen har mulighed for, men ikke pligt til at oprette tilbud om
vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som
kommunen indgår aftale med. Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit
valg mellem praktiserende fysioterapeut og eventuelle kommunale tilbud. Borgerne kan
også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi i anden kommunes institutioner, såfremt
den anden kommune ikke afviser muligheden af kapacitetsmæssige årsager.
Ordningen om vederlagsfri fysioterapi var som udgangspunkt målrettet personer med
varig lidelse og svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen udvidet, så den også
omfatter personer med progressive sygdomme, men som endnu ikke har udviklet et
svært fysisk handicap.
Udvikling 2011-2015 for vederlagsfri fysioterapi
Set over hele perioden 2011-2015 er bruttohonoraret og antallet af patienter i
Frederikshavn Kommune steget mindre end i Region Nordjylland som helhed. Det
gennemsnitlige honorar pr. patient er steget mere. Generelt har udviklingen i
Frederikshavn Kommune dog været meget uens over perioden. Fra 2011 til 2013 var der
en negativ eller meget svag stigning i både bruttohonorar, antal patienter og det
gennemsnitlige honorar pr. patient. Fra 2013 til 2015 har der modsat været en relativ høj
vækst på alle parametre. Bruttohonoraret er eksempelvis fra 2014 til 2015 steget med 8,5
%.
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Det gennemsnitlige honorar pr. patient er steget med 3,21 % i Frederikshavn Kommune
samlet over hele perioden, mens det samlet er faldet med 0,40 % i perioden for hele
Region Nordjylland. I 2015 var det gennemsnitlige honorar 13.430,60 kr. i Frederikshavn
Kommune, mens gennemsnittet for hele regionen var 13.211,06 kr.
Region Nordjylland har tidligere haft det højeste gennemsnitlige honorar pr. patient på
landsplan, men er i 2013 blevet overhalet af Region Midtjylland. Region Nordjylland ligger
dog stadig over landsgennemsnittet.
Alle kommuner i Region Nordjylland har i perioden haft en stigning i antallet af borgere,
der modtager vederlagsfrifysioterapi. Frederikshavn Kommune er den kommune i
regionen, der har haft en laveste stigning (9 %).
Figur 1 nedenfor viser den økonomiske udvikling 2011-2015 vedrørende vederlagsfri
fysioterapi i Frederikshavn Kommune i faktiske tal. Figur 2 viser den procentvise årlige
ændring.
Figur 1: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende
priser) – Frederikshavn Kommune
Total
Bruttohonorar i
kr.

2011

2013

2014

2015

8.380.416 kr. 8.052.767 kr. 8.090.143 kr. 8.698.915 kr. 9.441.711 kr.

Antal patienter
Gennemsnitligt
honorar pr.
patient

2012

644

641

652

681

703

13.013,07 kr. 12.562,82 kr. 12.408,19 kr. 12.773,74 kr. 13.430,60 kr.

Figur 2: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi
(løbende priser) – Frederikshavn Kommune
Årlig
udvikling i
procent

20112012

20122013

20132014

20142015

20112015

Bruttohonora
r

-3,91 %

0,46 %

7,52 %

8,54 %

12,66 %

Antal
patienter

-0,47 %

1,72 %

4,45 %

3,23 %

9,16 %

Gennemsnitli
gt honorar
pr. patient

-3,46 %

-1,23 %

2,95 %

5,14 %

3,21 %

Udvikling 2011-2015 for ridefysioterapi
Når det drejer sig om ridefysioterapi er der store forskelle mellem de nordjyske
kommuner, hvilket blandt andet kan skyldes, at den geografiske fordeling af godkendte
rideskoler er skæv. Frederikshavn Kommune er en af de kommuner, hvor der ikke er en
godkendt rideskole, og det kan være en del af forklaringen på, at der ikke er så stort et
antal borgere, der modtager ridefysioterapi.
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Udgifterne til ridefysioterapi har igennem flere år været stigende i Nordjylland. I 2015 er
stigningen vendt til et fald på 6,6 %, samlet over hele perioden har der dog stadig været
en stigning på ca. 9 %. Faldet skyldes primært, at det gennemsnitlige honorar er blevet
mindre, men også antallet af borgere, der modtager ridefysioterapi er blevet mindre. En
del af faldet i 2015 kan også forklares med, at flytning af en ridefysioterapeut i en
nærliggende kommune betød nedlukning af tilbuddet i anden halvdel af 2015.
Når der ses på udviklingen i Frederikshavn Kommune er det væsentligt at bemærke, at
det er relativt få personer, der modtager ridefysioterapi. Små ændringer i de faktiske tal
vil derfor betyde store procentvise ændringer.
I Frederikshavn Kommune har udgifterne til ridefysioterapi i perioden været meget
varierende fra år til år. I 2014 til 2015 var der dog et kraftigt fald i bruttohonoraret til
ridefysioterapi. Det skyldes både et faldende gennemsnitligt honorar pr. patient samt et
fald i antallet borgere, der modtager ridefysioterapi. Det bemærkes dog, at faldet muligvis
delvist kan skyldes flytning af en ridefysioterapeut, som derfor i en periode var lukket.
Figur 3 og 4 nedenfor viser henholdsvis de faktiske tal og de procentvise ændringer i
perioden for Frederikshavn Kommune.
Figur 3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Frederikshavn
Kommune 2011-2015 (løbende priser)
Total

2011

2012

2013

2014

2015

Bruttohonorar i
kr.

506.401 kr.

442.319 kr.

533.553 kr.

580.390 kr.

476.360 kr.

Antal patienter

34

36

41

43

39

Gennemsnitligt
honorar pr.
patient

14.894,16 kr. 12.286,65 kr. 13.013,49 kr. 13.497,45 kr. 12.214,36 kr.

Figur 4: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i
Frederikshavn Kommune 2011-2015 (løbende priser)
Årlig
udvikling i
procent
Bruttohonora
r
Antal
patienter
Gennemsnitli
gt honorar

20112012

20122013

20132014

20142015

20112015

-12,65 %

20,63 %

8,78 %

-17,92 %

-5,93 %

5,88 %

13,89 %

4,88 %

-9,30 %

14,71 %

-17,51 %

5,92 %

3,72 %

-9,51 %

-17,99 %
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pr. patient

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen
til efterretning.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016
Ældrerådet tager sagen til orientering.
Udvalg: Handicaprådet
Taget til efterretning.

Dato: 28-11-2016

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Sendes til KLU til drøftelse.

Bilag



Bilag - Udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2011-2015 (1713812 - EMN2016-02840)
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6 (Åben) Fordeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18) 2017, 1.
uddeling
Sags ID: EMN-2016-02426
Sagsbehandler: Louise Pedersen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18) uddeles to gange årligt, og det er nu tid til første
uddeling for 2017. Frederikshavn Kommune har modtaget rekordmange ansøgninger
denne gang. Der er i alt modtaget 93 ansøgninger fra foreningerne på i alt 2.651.728 kr.
Det samlede beløb til udbetaling i 2017 er 1.615.900 kr., og derudover er der ca. 50.000
kr. fra puljen i 2016, som overføres til budgettet i 2017.
Det samlede beløb, som indstilles til uddeling ved 1. runde i 2017, er 1.253.025 kr. Det
resterende beløb uddeles ved anden uddeling i foråret 2017.
Det er tidligere besluttet, at ansøgninger over 10.000 kr. skal behandles af
Sundhedsudvalget, mens ansøgninger under 10.000 behandles af administrationen og
Sundhedsudvalget orienteres om disse.
De 93 indkomne ansøgninger fordeler sig således:


35 ansøgninger over 10.000 kr. indstilles til udvalgets behandling



57 ansøgninger under 10.000 kr. indstilles til udvalgets orientering



1 ansøgning indstilles til afslag

Ansøgninger over 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets behandling:
Pensionistforeningen Munkegården: Drift, udflugt og aktiviteter, 12.000
kr.
Jerup Ældreklub: Husleje, drift, arrangement og udflugt, 24.000 kr.
Skagen Efterløn- og Pensionistklub: Drift, udflugt og aktiviteter, 12.000
kr.
Ældre Sagen, Skagen: Café, besøgstjeneste og IT, 29.000 kr.
SIND Ungdom: Drift, klub, udflugt, åbent hus og uddannelse af frivillige,
27.000 kr.
Benzorådgivningen: Drift af rådgivning, 55.000 kr.
Senior Rap Rapperne: Drift, aktiviteter og udflugt, 12.000 kr.
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Hjernesagen Fr.havn og Læsø Kommuner: Drift, udflugt og aktiviteter,
20.000 kr.
Samlings- og aktivitetsstedet Virkelyst (for socialt udsatte): Drift,
82.500 kr.
Præstbro Seniorklub: Drift, udflugt og aktiviteter, 12.000 kr.
Røde Kors i Sæby, Flygtningeaktiviteten, Drift, udflugt og aktiviteter,
14.000 kr.
Høreforeningen Frederikshavn Lokalafd.: Drift, udflugt og foredrag,
12.000 kr.
Sysselklubben: Husleje, udflugt og arrangement, 11.000 kr.
Dansk Folkehjælp Frederikshavn: Julehjælp 2017, 50.000 kr.
Dansk Folkehjælp Frederikshavn: Ferieophold, 50.000 kr.
Sæby Pensionist- og Efterlønsklub, 12.000 kr.
Scleroseforeningen Fr.havn - Læsø: Drift, foredrag, café og aktiviteter,
26.000 kr.
Barnets Blå Hus Frederikshavn: Aktiviteter, 20.000 kr.
De Syges Vel: Drift, aktiviteter og udflugt, 12.000 kr.
Støtteforeningen Rådhuscentret: Drift, udflugt og aktiviteter, 12.000 kr.
Sæby Handicapgruppe: Drift og ledsagerudgifter, 44.000 kr.
Røde Kors, Skagen: Drift, café og arrangementer, 19.000 kr.
Østervrå Seniorer: Drift, udflugt og aktiviteter, 12.000 kr.
SIND Fr.havn: Drift, foredrag, Sindets Dag, arrangementer og udflugt,
30.000 kr.
Bedre Psykiatri: Netværksgrupper, foredrag og café, 20.000 kr.
Ældre Sagen, Sæby: Drift, Træf, sammenkomst for frivillige, besøgsvenner
og udflugt, 35.000 kr.
Skagen Pensionistforening: Drift, udflugt og aktiviteter, 11.000 kr.
Ældre Sagen, Fr.havn og Læsø Lokalafd.: Drift, besøgsvenner,
motionsvenner, telefonkæde, café, rådgivning, bisidder, mødesteder, IT,
udflugt, En Hjælpende Hånd, sorg- og livsmodsgrupper, Cykling uden Alder og
Herreværelset, 63.000 kr.
Frelsens Hær, Frederikshavn: Drift/husleje og udflugt, 14.000 kr.
Foreningen Lyspunkt: Drift, udflugt og aktiviteter, 12.000 kr.
Ventilen Frederikshavn: Drift, aktiviteter og uddannelse af frivillige,
19.000 kr.
Integrationscaféen: Drift/husleje, udflugt og aktiviteter, 37.000 kr.
Toldboden – cafétilbud og netværksaktiviteter for psykisk udsatte,
enlige og ældre: Drift, husleje og fællesarrangementer, 28.000 kr.
Frivilligt Samråd i Sæby og omegn: Drift og fællesarrangementer, 11.500
kr.
IF Mob din krop: Drift/husleje, uddannelse af instruktører, Sindets Dag og
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arrangementer, 48.000 kr.
Ansøgninger under 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets orientering:
Frederikshavn Handicap Idrætsforening: Udflugt og aktivitet, 8.000 kr.
Ildsjælene i Præstbro: Foredrag og aktiviteter, 7.000 kr.
Støtte- og Krisevagtforeningen for Frederikshavn Krisecenter: Drift og
arrangement, 7.000 kr.
Ældre hjælper ældre i Sæby: Drift og arrangement, 6.000 kr.
Fodslaw Frederikshavn: Udflugt, 4.000 kr.
Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade: Foredrag og
rådgivning, 8.000 kr.
Røde Kors Sæby, Besøgstjenesten: Arrangement og infodag, 6.500 kr.
Kvissel Pensionistforening: Husleje og udflugt, 8.000 kr.
Foreningen Danske Døvblinde – FDDB: EFRA-gruppe, 1.000 kr.
KOL Netværksgruppen Frederikshavn: Drift, udflugt og aktiviteter, 4.750
kr.
Diakonforbund, Kristelig Handicapforening: Sommerlejr, 1.000 kr.
Din Genbrug Skagen, Mission Afrika, Udflugt, 4.000 kr.
Lokalforeningen Nordjylland, Udflugt, 4.000 kr.
Krystalcaféen: Drift, 10.000 kr.
Netværkscaféen Kræftens Bekæmpelse: Café, 2.450 kr.
Frederikshavn Billardklub af 1984: Drift og arrangement, 7.000 kr.
Hjerteforeningens Lokalkomité Frederikshavn: Udflugt, 4.000 kr.
Foreningen Far til støtte for børn og forældre: Opstart af center og
uddannelse af frivillige, 10.000 kr.
Frederikshavn Seniorer: Foredrag og aktiviteter, 5.200 kr.
Frederikshavn Modeljernbaneklub: Drift, 4.000 kr.
Hyggeklubben Skagen: Udflugt, 1.000 kr.
Hyggeklubben Dybvad: Udflugt, 4.000 kr.
Børns Vilkår: Telefonrådgivning, 10.000 kr.
Aktivitetshusets Venner, Sæby: Udflugt og arrangement, 8.000 kr.
Hjerteforeningen Sæby: Foredrag og café, 7.200 kr.
Aalbæk/Hulsig Pensionistforening: Udflugt og aktiviteter, 7.000 kr.
City Bowl: Udflugt, 4.000 kr.
ULF – Udviklingshæmmede Landsforening: Drift og kursus, 8.000 kr.
Dansk Handicap Forbund Fr.havn og Sæby: Drift og udflugt, 5.500 kr.
Sydbyens Venner: Frivilligfest, 4.000 kr.
Hjerneskadeforeningen Aalborg/Vendsyssel: Kursus, 4.000 kr.
Strandgårdens Venner: Udflugt og foredrag, 6.000 kr.
Venligboerne Frederikshavn: Drift og café, 5.500 kr.
Klub Aktiv Strandby: Arrangement, udflugt og aktivitet, 9.200 kr.
Støtteforeningen Hospice Vendsyssel: Kørsel, 4.000 kr.
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Lokalhistorisk forening for Lyngså og omegn: Udflugt, 4.000 kr.
Osteoporoseforeningen Vendsyssel: Drift og foredrag, 8.000 kr.
Lupus Nord Gigtforening: Drift, 2.500 kr.
Foreningen Livsvilje: Drift, 4.000 kr.
Seniortræf, Den Selvejende Institution Kulturhuset, Drift og aktiviteter,
8.000 kr.
Dansk Præmatur Forening: Foredrag, 4.000 kr.
Depressionsforeningen: Drift af selvhjælpsgrupper, 4.000 kr.
Minibyen Sæby: Drift og studietur, 8.000 kr.
Gigtforeningen Frederikshavn Lokalgruppe: Drift, udflugt og foredrag,
10.000 kr.
Røde Kors Frederikshavn: Udflugt og frivillige og arrangement for frivillige,
8.000 kr.
Skærum Voksenforening: Husleje og udflugt, 8.000 kr.
Astma- og Allergiforeningen, Luftballonen: Deltagergebyr, 2.600 kr.
Børns Voksenvenner: Drift, udflugt og aktiviteter, 8.000 kr.
Centerrådet, Støtteforeningen Ingeborghus: Frivilligfest, 4.000 kr.
Støtteforeningen Fontænehuset i Fr.havn: Udflugt og foredrag, 8.000 kr.
Den Sociale Retshjælp Fond: Opstart af selvhjælpsprogram, 5.000 kr.
Hørby Pensionistforeningen Kulturhuset: Udflugt og aktiviteter, 8.000
kr.
Ravnhøjscentrets Venner: Udflugt, 4.000 kr.
Sundhed og Trivsel: Udflugt og aktiviteter, 8.000 kr.
Hyggeklubben Sæby: Drift og aktiviteter, 5.625 kr.
Dansk Handicap Forbund Skagen, Drift, 8.000 kr.
Morgengymnastikholdet: Udflugt og arrangement, 8.000 kr.
Ansøgning indstillet til afslag:
Saltlandets historiske forening:
Foreningen indstilles til afslag, da foreningens formål ikke er aktiviteter rettet
mod socialt udsatte borgere i Frederikshavn kommune, men at bevare og øge
kendskabet til lokal-, kultur- og slægtshistorie for alle borgere i området.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren 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
efterretning



meddeler afslag til Saltlandets historiske forening
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Tildeling af beløb under 10.000 taget til efterretning.
Tildeling af beløb over 10.000 godkendt.
Afslag gives til Saltlandets historiske forening.

Bilag

-

Tilskud over 10.000 kr (1723599 - EMN-2016-02426)
Tilskud under 10.000 kr (1723598 - EMN-2016-02426)
Afslag (1723596 - EMN-2016-02426)
§18 Oversigt over udd. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1745670 EMN-2016-02426)
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7 (Åben) Forlængelse af tværsektorielt samarbejdsprojekt
Sags ID: EMN-2015-01443
Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård
Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri
Beslutningskompetence

SOU/SUU
Sagsfremstilling
Sagsresume
Siden december 2015 har Frederikshavn Kommune været involveret i et tværsektorielt
projekt omkring udarbejdelse af et forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom.
Projektet er finansieret af midler fra Socialstyrelsen, og Frederikshavn Kommune deltager
sammen med Region Nordjylland og syv andre nordjyske kommuner.
Projektets første periode løb i et år, og udvalget orienteres hermed om, at der er ansøgt
om forlængelse for yderligere et år.
Projektet
Socialudvalget godkendte på møde den 4. november 2015, at Frederikshavn Kommune
indgik i en tværsektoriel ansøgning om midler fra Socialstyrelsen. Temaet for tildeling af
midlerne var etablering af forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser.
Projektet er forankret i Region Nordjylland, og Frederikshavn Kommune deltager
sammen med 7 andre nordjyske kommuner. I Nordjylland har deltagerne valgt at beskrive
et projekt, som retter sig mod borgere i alderen 18 til 40 år med bipolar affektiv
sindslidelse (tidligere kaldet maniodepressiv psykose).
Projektet er fra start tiltænkt som toårigt, men midlerne fra Socialstyrelsen skal søges for
et år ad gangen.
I første projektperiode er der udarbejdet et regionalt forløbsprogram for borgere i
målgruppen. Forløbsprogrammet beskriver retningslinjer for, hvordan region, kommuner
og almen praksis samarbejder. Ligeledes beskrives de indsatser, som de forskellige
sektorer tilbyder borgerne i målgruppen.
I anden projektperiode vil der være fokus på implementering, opfølgning og justering af
det regionale forløbsprogram. Implementeringsfasen indeholder blandt andet aktiviteter i
forhold til følgende:
- Implementering af forløbsprogrammet lokalt
- Markedsføring og generel udbredelse af kendskab til programmet
- Vidensdeling og kompetenceudvikling på tværs af sektorer
- Effektmåling, brugerevaluering og justering af forløbsprogrammet
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Projektet er finansieret af satspuljemidler. Den kommunale medfinansiering består
primært af tid til ledere og medarbejderes deltagelse i kompetenceudvikling, vidensdeling
og lignende.
Sendes til orientering i Handicaprådet.
Indstilling
Social- og sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Udvalget tager orienteringen til
efterretning.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet
Taget til efterretning.

Dato: 28-11-2016

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.
Udvalg: Socialudvalget
Taget til efterretning.

Dato: 06-12-2016

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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8 (Åben) Folkeoplysningspolitik i høring
Sags ID: EMN-2016-03094
Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov
Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid
Beslutningskompetence
DU/ÆR/HR/TU/SOU/IR/DU/SUU/PMU/BUU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. november 2016 at sende fornyelse af
folkeoplysningspolitikken i høring.
En ny politik vil være gældende fra 2017-2020.
Opbygningen i den nuværende politik fastholdes, så politikken stadig har en vision,
målsætninger og prioriterede spor. Derudover er der lagt mere vægt på samskabelse og
civilsamfundets inddragelse, og elementer fra Kultur- og Fritidsudvalgets strategi ’fra
mursten til mennesker’ er også tilføjet.
Politikkens handlingsspor er udvidet med et ekstra, så der er fire handlingsspor.
Udvalget bedes drøfte forslaget til ny politik med henblik på at sende et høringssvar.
Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter forslag til ny
folkeoplysningspolitik med henblik på at sende et høringssvar.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til politikken, men har dog en bemærkning til
bagsidebilledet. Ældrerådet opfordrer til at man viser personer der ”kommer” – altså
personer set forfra, frem for folk der er gået.
Udvalg: Handicaprådet
Dato: 28-11-2016
Drøftet.
Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger til politikken.
Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.
Udvalg: Teknisk Udvalg
Indstillingen tiltrædes.

Dato: 05-12-2016

Udvalg: Socialudvalget

Dato: 06-12-2016
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Drøftet.
Udvalget opfordrer til, at der er en opmærksomhed på de ressourcer ældre borgere kan
bidrage med i det frivillige foreningsliv.
Fraværende: Irene Hjortshøj.

Beslutninger:
Der udarbejdes høringssvar fra Sundhedsudvalget.

Bilag



Folkeoplysningspolitik - pdf til høring (1723953 - EMN-2016-03094)
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9 (Åben) Kapaciteten på træningsområdet
Sags ID: EMN-2016-03247
Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Der gives i denne sag en opsummering af hvilke tiltag, der er foretaget for at
imødekomme udfordringen med kapaciteten på Træningsområdet i Frederikshavn
Kommune, i denne og tidligere byrådsperiode.
For en komplet oversigt over alle de sager vedr. kapacitetsudfordringen, som SUU har
behandlet i denne byrådsperiode, henvises til bilag.
Baggrund for kapacitetsudfordringen
Kapacitetsudfordringen på Træningsområdet har baggrund i en række eksterne og
interne faktorer, som påvirker behov og efterspørgsel for genoptræning. Faktorerne
beskrives i det følgende.
Eksterne faktorer
- Den massive landsdækkende aktivitetsstigning på genoptræning efter
sygehusbehandling som for Frederikshavn vedkommende udgør ca. 51 %
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-

-

-

Den landsdækkende udvikling af kronikerrehabiliteringsområdet. Frederikshavn
Kommune har en overrepræsentation af borgere med kroniske lidelser
Borgernes øgede forventning om en hurtig og højt kvalificeret genoptræning,
samt et aktivt og deltagende liv på trods af kronisk sygdom eller handicap
Det store fokus på kvalitetsudvikling og sammenhængende forløb på de
kommunale træningsindsatser både fra national og regional side i kraft af
Sundhedsaftalerne, den nye bekendtgørelse og vejledning omkring
genoptræning (2016) og de nationale kliniske retningslinjer
Regeringens sundhedspolitiske dagsorden herunder udvikling af det nære
sundhedsvæsen og nationale visitationsretningslinjer om tidlig indsats i
primærsektoren før regionalt behandlingstilbud, f.eks. træning før operation
Den demografiske udvikling med stadig flere ældre borgere

Interne faktorer
- Kommunes ledelsesmæssige strategi omkring rehabilitering, selvhjulpenhed og

-

borgernes mestringsevne (De 8 strategiske fokuspunkter og de 5
ledelsesmæssige greb)
Udvikling af hverdagsrehabiliteringen på ældreområdet
Det øgede politiske fokus på samarbejde på tværs i Kommunen, herunder
sammenhæng mellem sygedagpengeområdet og genoptræningsområdet

De fysiske rammer
For at imødekomme de kapacitetsmæssige udfordringer er der de sidste 10 år sket en
markant udvikling og styrkelse af Kommunes Træningsområde.
Konkret er der foretaget følgende tiltag vedr. de fysiske rammer:
Skagen
- Etablering af nyt Sundhedscenter på det tidligere Skagen Sygehus med bl.a. en
ny stor træningssal, hvortil kronikerrehabilitering samt andre træningshold flyttes
- Regionens Ryg- og Gigtcenter etablerede et nyt varmvandsbassin, hvor
Kommunen lejer sig ind. Det gamle træningsbassin i Skagen Træningscenter
blev nedlagt og frigav plads til et nyt træningsrum
Status: De fysiske rammer i Skagen dækker det nuværende og fremtidige behov,
idet aktivitetsstigningen i Skagen ikke er så markant som i Frederikshavn og Sæby.
Sæby
- Træningsområdet flyttede fra Sæby Ældrecenter til et lejemål i det nybyggede
Sæby Svømmebad. Træningscenteret lejede sig ind via driftsaftale fra 2007 2013. Allerede efter få år var pladsforholdende utilstrækkelige pga. den høje
aktivitetsstigning
- I 2009 flytter sundhedscenter Sæby til større lejede lokaler. Her suppleres
træningscentrets holdtræningsfaciliteter
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-

I 2013 etableres det nye Sundhedshus i Sæby i samarbejde med Regionen via
statsmidler. Både Træningscenter og Sundhedscenter Sæby flyttede ind i de nye
lokaler

Status: De fysiske rammer i Sæby er optimale og fremtidssikret. Der er således
kapacitet til yderligere udvidelse.
Frederikshavn, Phønix
-

-

-

-

Træningscenteret etableres i 2007 i et privat lejemål, indgået som en midlertidig
kontrakt. Kontrakten er efterfølgende forlænget flere gange og senest i 2014,
hvor en aftale om huslejenedsættelse blev indgået
Sundhedscentret etableres i 2007 i sidebygningen på der private lejemål. Dette
medførte dog ikke yderligere træningsfaciliteter
Lejemålet blev udvidet med flere kvadratmeter til ergoterapeutisk træning i 2010.
Det skete ved at ombygge et industrikøkken i bygningen, som ikke havde været
anvendt tidligere
Stærkt tiltagende pladsproblemer på Phønix beskrives i forbindelse med
budgetopfølgninger fra år 2011
I 2013 blev der igangsat et større arbejde for at afsøge muligheden for at flytte
Phønix til større og billigere kommunale lokaler. Der har været set på følgende
kommunale bygninger: Abildgårdskolen, bygninger på værkergrunden og
Ørnevejens skole. For sidstnævnte blev der udarbejdet et ombygningsprojekt,
som af økonomiske årsager ikke blev igangsat
Der har været afsøgt muligheder for at supplere Phønix med andre lokaler. F.eks.
bygninger på værkergrunden, svømmehallen, en nedlagt børnehave og
Kastaniegården

Status: Status på de fysiske rammer på Træningscenter Phønix er, at den fysiske
kapacitet på Phønix er helt opbrugt, og at rammerne på alle måder er utilstrækkelige
og utidssvarende.

Generelle driftsoptimeringer på træningsområdet
For at imødekomme de kapacitetsmæssige udfordringer, de nye lovmæssige krav, det
øgede kvalitetsmæssige krav, det politiske fastlagte serviceniveau og krav til ventetid er
der på Træningsområdet sket følgende driftsoptimeringer:
- Udvidet åbningstider
- Ændring af ventetid på opstart af genoptræning fra 3 uger til 5 hverdage for
genoptræning efter sygehusbehandling (Sundhedsloven) og fra 3 uger til 14
hverdage for al øvrig genoptræning (Serviceloven)
- Øget brug af samtræning og holdtræning
- Mere effektiv udnyttelse af træningsfaciliteter og investering i forbedring af
træningsudstyr
- Mere effektive træningsforløb via udviklingsarbejde omkring styrket effektivitet og
kvalitet i genoptræningen
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-

Mere fokus på selvtræning og exitstrategier, herunder samarbejde med frivillige,
aftenskolen, private træningscentre og foreninger ift. udslusning.
Øget samarbejde på tværs af træningscentrene
Ny samarbejdskontrakt med de praktiserende fysioterapeuter omkring en
overflowsmodel
Udvikling af samarbejdet med Caspershus om ambulant genoptræning af
specifikke diagnosegrupper
Mest mulig træning foregår på træningscentrene frem for i borgers eget hjem.
Udarbejdelse af borgertilfredshedsundersøgelse i 2016
Analyse om konkurrenceudsættelse af Træningscenter Phønix

Digitalisering
Træningsområdet er konstant opmærksom på digitale løsninger, som kan gøre
hverdagen mere effektiv. Dette har resulteret i:
- Optimering af journalføring
-

Optimering af digitale øvelsesprogrammer
Forsøg med supplerende digital træning

Organisatoriske ændringer
- Fusion af Trænings- og Sundhedscentre pr. 1. januar 2016.

Indstilling
Social-, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen drøftet
Sundhedsudvalget ønsker et oplæg til næste møde:
- Status på de iværksatte tiltag
- Et notat med løsningsmuligheder på kort sigt
- Forvaltningen undersøger en varig løsning med udgangspunkt i brug af
kommunale ejendomme.

Bilag



Oversigt over behandlede sager på Træningsområdet (1733045 - EMN2016-03247)

Sundhedsudvalget - 13-12-2016 15:30

Side 25 af 35

10 (Åben) Sygefraværsstatistik oktober 2016 (SUU)
Sags ID: EMN-2016-01155
Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Alle politiske udvalg og HovedMED orienteres hvert kvartal om kommunens
sygefraværsstatistik.
Den vedlagte statistik viser udviklingen i det sygdomsrelaterede fravær i perioden 2013 til
oktober 2016 samlet for hele kommunen. Derudover ses det enkelte centers sygefravær
for perioden oktober 2015 til og med oktober 2016.
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager:


Sygdom



Delvis syg (sygemelding i løbet af dagen)



Nedsat tjeneste



Arbejdsskade



Sygefravær efter § 56 i sygedagpengeloven, hvor kommunen får refusion fra
første dag på grund af langvarig eller kronisk sygdom

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

-

Sygefraværsstatistik Oktober 2016 (1726737 - EMN-2016-01155)
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11 (Åben) Opfølgning på Ungebyrådets møder om integration af unge
flygtninge i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01549
Sagsbehandler: Anette Hartmann Jensen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har etableret et Ungebyråd. Ungebyrådet består af 19
medlemmer, der repræsenterer folkeskoler, privatskoler, ungdomsuddannelser,
foreningslivet samt klubområdet i Frederikshavn Kommune.
Ungebyrådet og den politiske styregruppe fik den 8. november 2016 en rundvisning på
Asylcenter og Asylskolen i Frederikshavn.
Den 23. november 2016 mødtes Ungebyrådet igen for at udarbejde et samlet idékatalog
til byrådet og som inspiration til, at de unge selv kan sætte aktiviteter i gang i deres egne
netværk, som kan fremme integrationen af unge flygtninge i Frederikshavn Kommune.
Ungebyrådet fremhævede følgende 6 idéer som de vigtigste som byrådet skal arbejde
videre med:


Få kortlagt flygtningenes/asylansøgernes kompetencer, og så få asylansøgere til
at hjælpe med/deltage i undervisningen – som fx foredragsholdere på skolerne.



Gør noget for de unge piger på Asylcentret, så de kommer ud fra Centret, fx se
film sammen med dem.



Få oprettet en besøgsven/kontaktvens ordning. Få tilknytte en kontaktperson på
samme alder.



En udvekslingsordning – kulturudveksling, en ”udvekslingselev” fra Asylcentret,
som man fx kan invitere med hjem til spisning og lave andre aktiviteter sammen
med.



Besøgsdage for danske elever, hvor eleverne skal besøge Asylcentret og
Asylcentret unge skal besøge skolerne.



Temauge: International uge på alle skoler om fx kultur, geografi mm.

Hele Ungebyrådets Idékataloget vedlægges som bilag.

Indstilling
Social,- sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget forholder sig til
Ungebyrådets drøftelser og idéer.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Idekataloget drøftet.
Sundhedsudvalget ønsker indenfor sundhedsområdet særlig fokus på integrationsdelen.

Bilag

-

Ungebyrådsmødets idée katalog integration af unge flygtninge
(1732698 - EMN-2016-01549)
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12 (Åben) Opfølgning på dialogmøde i sundhedspolitisk dialogforum
Sags ID: EMN-2016-00295
Sagsbehandler: Rikke Albrektsen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Sundhedspolitisk dialogforum holdt møde den 14. oktober 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 dagen (og som er nærmere beskrevet i bilaget
”opsamling fra mødet”) var:
•

Den sundhedspolitiske dagsorden på Christiansborg: Der var i første oplæg af
Flemming Møller Mortensen især fokus på kommunernes rammevilkår, de aktuelle
udfordringer på sundhedsområdet, accelererede forløb/de nye supersygehuse og
betydningen heraf for kommunerne, en styrket indsats ift. forebyggelse og
situationen vedr. de alment praktiserende læger.

•

Psykiatriområdet: Oplægget blev indledt med en beskrivelse af psykiatriens
organisering, og herefter gennemgik psykiatridirektør Anette Sloth de aktuelle
udfordringer og fokusområder, blandt andet ift. ældreområdet, hvor man oplever
stigende problemer med depressive ældre. Psykiatrien er desuden presset ift.
området omkring ikke-psykotiske sygdomme; der bruges groft sagt flest penge på
de, som er mindst syge. Patientens team blev berørt og afslutningsvist blev
sammenhængskraften mellem de forskellige sektorer drøftet.

•

Samarbejdet mellem KL og de nordjyske kommuner: 2016 har været et
begivenhedsrigt år på sundhedsområdet, og H.C. Østerby fra KLs Social- og
Sundhedsudvalg præsenterede status vedr. igangværende aktiviteter, herunder
blandt andet Handlingsplan for Den ældre medicinske patient, Handlingsplan for
demens, Kræftplan 4 og de kommende KMF justeringer. Herudover blev f.eks.
hjemmesygeplejerskers ændrede rolle drøftet og problemstillinger ift. delegering
generelt var et emne.

•

Status på Sundhedsaftalen: Anders Broholm sluttede arrangementet af med en
status vedr. implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018. Mange projekter er
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igangsat og fokus er nu blandt andet på opfølgning og fastsættelse af realistiske
mål for indsatserne. SKU har ved prioriteringen af projektet især fokuseret på
emner som Social ulighed, børne/ungeområdet, forebyggelsesarbejdet og
psykiske sygdomme.
•

Det blev afslutningsvist besluttet, at der i 2017 i regi af Sundhedspolitisk
Dialogoforum skal udarbejdes et fælleskommunalt politisk rammepapir.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter input til politisk
rammepapir og tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag




Dias Anette Sloth - Psykiatriområdet (1740233 - EMN-2016-00295)
Opsamling fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 14.okt. 2016
(1740232 - EMN-2016-00295)
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13 (Åben) Orientering fra møde den 16. november 2016 i Politisk
Forankringsgruppe Nord vedr. Sundhedsaftalen
Sags ID: EMN-2016-03355
Sagsbehandler: Rikke Albrektsen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Den Politiske Forankringsgruppe Nord holdt møde den 16. november. Formålet med
møderne i den politiske forandringsgruppe er at sikre et lokalt fokus i sundhedsaftalen.
Medlemmerne af den politiske forankringsgruppe er relevante politiske repræsentanter
fra kommunerne, herunder KKR-udpegede repræsentanter fra
Sundhedskoordinationsudvalget, region og lokal repræsentation fra PLO/Kommunalt
Lægeligt Udvalg.
På dagsordenen for dette møde var pejlemærket: Den sociale ulighed i sundhed skal
reduceres. De 4 kommuner (Hjørring, Læsø, Brønderslev og Frederikshavn) beskrev
konkrete indsatser til at imødegå social ulighed i sundhed. Og ligeledes beskrev regionen
i regi af sundhedsaftalen, hvilket indsatser der er iværksat.
Sundhedsaftalen i Nordjylland hviler på en fælles vision om:
”et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland, der understøtter og bidrager til, at
nordjyske borgere sikres lige muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår”.
Ligeledes blev temaet ”Nyt Aalborg Universitets-hospital – konsekvenser for patienterne
og samarbejdet mellem sygehus, almen praksis og kommunerne” drøftet.

Indstilling
Social-, Sundheds- og kulturdirektør indstiller,


at indtrykkene fra mødet drøftes og



at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Bilag

-

Oplæg om fælles sundhedsaftaletiltag (1740395 - EMN-2016-03355)
Referat af Politisk Forankringsgruppemøde 161116 (1740394 - EMN2016-03355)
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14 (Åben) Videre proces vedrørende konkurrenceudsættelse Tandplejen
Sags ID: EMN-2016-01430
Sagsbehandler: Lene Jelsbak Mortensen
Ansvarligt center: Familie
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
På Sundhedsudvalgets møde den 16. august blev punktet vedrørende
konkurrenceudsættelse og brug af fremmed aktør i den kommunale tandpleje
behandlet. Sundhedsudvalgets fokus i den forbindelse centrerede sig særligt omkring
rationel drift, geografi og ventetider. På møde i Sundhedsudvalget den 11. oktober,
blev notat om ventetider i Den kommunale Tandpleje fremlagt til orientering. I
perioden mellem de to møder, havde Sundhedsudvalget aftalt, at sætte
analysearbejdet vedr. konkurrenceudsættelse i bero, grundet at der i det aktuelle
finanslovsforslag var et forslag om at etablere frit valg i tandpleje.
Nu viser det sig imidlertid, at der ikke er noget konkret i Finansloven omkring
frit valg på tandpleje som varslet, men regeringsgrundlaget tager generelt
pejling på øgede muligheder for frit valg. På den baggrund bedes
Sundhedsudvalget tage stilling til den videre proces

Indstilling
Børne-, Skole- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget
drøfter den videre proces

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget fastholder den tidligere beslutning.

Bilag
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15 (Lukket) Udvalgsformanden orienterer
Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Sundhedsudvalget - 13-12-2016 15:30

Side 34 af 35

Sundhedsudvalget - 13-12-2016 15:30

Side 35 af 35

