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Åbne sager: 

01/11 Forslag til Frivillighedspolitik for Brønderslev Kommune 
 

J.nr.: 16.00.13 P22 
2007.398-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-03-26\Forslag til 
Frivillighedspolitik for Brønderslev Kommune.doc 

ÅBEN SAG
SU/ØK/BY

Indstilling: 
Sundhedslederen foreslår, at udvalget anbefaler forslaget til ny frivillighedspolitik. 
 

Sagsfremstilling: 
Lov om Social Service § 18, forpligter kommunerne til at samarbejde med frivillige 
sociale organisationer, foreninger o.a. samt at yde støtte til det frivillige sociale områ-
de. 
Begge kommuner har tidligere haft gode erfaringer med dette samarbejde. 
I Brønderslev Kommune har der været formuleret og godkendt en politik for området, 
ligesom der har været nedsat et frivillighedsråd. 
 
For at sikre det fortsatte samarbejde med det frivillige område, bør der godkendes en 
ny fælles frivillighedspolitik. 
Samarbejdet med det frivillige område har været inddraget i processen omkring ind-
hold og ønsker til dette forslag. 
 
Forslaget indeholder udover nogle retningslinjer og kriterier for tildeling af midler og-
så forslag til formalia omkring samarbejdet. Der fremlægges blandt andet forslag om 
at etablere et nyt frivillighedsråd, som kan være høringsorgan ved tildeling af § 18 
midlerne. 
 
Leder af forebyggelse og træning Helle Rasmussen deltager i behandling af punktet. 
 
Bilag: 
Forslag til frivillighedspolitik
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. marts 2007 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Frivillighedspolitik anbefales.  
Punktet omkring høring af Frivillighedsrådet i forbindelse med tildeling af midler efter 
§ 18 i henhold til lov om social service slettes (under punkt 4 Målsætning – 4. punkt). 
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02/12 Praksiskonsulent inden for Sundhedsområdet 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-03-26\Praksiskonsulent inden for 
Sundhedsområdet.doc

ÅBEN SAG
SU

Indstilling: 
Sundhedslederen foreslår at udvalget godkender forslaget. 
 

Sagsfremstilling: 
Samarbejde mellem Almen praksis og Brønderslev Kommune er en vigtig faktor i løs-
ningen af de mange nye opgaver inden for sundhedsområdet. 
 
I forvejen samarbejder kommunen med Socialmedicinsk enhed og har en timeansat 
lægekonsulent til at varetage sagerne om de sociallægefaglige opgaver. 
 
For at sikre en bedre koordination af opgaverne og udvikle samarbejdet omkring løs-
ning af de forebyggende opgaver anbefales det, at der ansættes en praksiskonsulent. 
 
En praksiskonsulent kan rekrutteres blandt alment praktiserende læger i kommunen, 
og kan medvirke til at sikre og forbedre dialogen mellem almen praksis og de forskel-
lige forvaltninger, der har berøringsflade til sundhedsområdet.  
 
Det vurderes, at ca. 12 timer om måneden vil kunne dække dette behov. 
 
Center for Økonomi skønner, at udgiften vil kunne finansieres inden for sundhedsom-
rådets ramme. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. marts 2007 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Godkendt.  
Processen startes op med udarbejdelse af jobbeskrivelse i samarbejde med Praktise-
rende Lægers Organisation. 
Jobbeskrivelse sendes til Sundhedsudvalget. 
Rekruttering inden for kommunens ”egne praktiserende læger”. 
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03/13 Kommissorium for Sundhedspolitik 
 

J.nr.: 16.00.00 P22 
2007.400-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-03-26\Kommissorium for 
Sundhedspolitik.doc

ÅBEN SAG
SU/ØK/BY

 

Indstilling: 
Sundhedslederen foreslår, at udvalget anbefaler det udleverede kommissorium for 
udarbejdelse af Sundhedspolitik. 
 

Sagsfremstilling: 
Kommunerne skal fra 1. januar 2007 varetage nye sundhedsopgaver og medfinansiere 
det regionale sundhedsvæsen. Sundhed kommer derfor til at fylde en væsentlig større 
rolle i kommunerne end hidtil. Det betyder blandt andet også, at en forebyggende ind-
sats og opfølgning har fået en større rolle, og fremover vil kommunen på netop disse 
områder få en central rolle i samarbejdet med andre aktører inden for sundhedsområ-
det. 
 
Denne opgave er ikke på forhånd veldefineret og stiller derfor krav til, at vi som kom-
mune gør os nogle overvejelser over, hvilke områder og indsatser vi vil prioritere. På 
baggrund af den viden, vi oparbejder gennem de resultater vores sundhedsprofil Hepro 
fremkommer med, kan vi målrette vores indsats og prioriteringsområder bedre. 
 
En sundhedspolitik kan altså være med til at fastlægge kommunens målsætning og 
sikre en overordnet prioritering inden for området. 
 
At udarbejde en Sundhedspolitik, der varetager alle disse interesser, afføder dermed 
også et behov for en proces, hvor samarbejdsparter involveres, og der gøres i kommis-
soriet opmærksom på dette. En sundhedspolitik bør indeholde dels den overordnede 
målsætning dels nogle mere handlingsrettede anbefalinger, som løbende kan revideres. 
 
Opsummerende kan altså siges 

 En Sundhedspolitik: 
o Sikrer synlighed om mål og indsats 
o Skaber sammenhæng i indsatsen 
o Udgør et grundlag for samarbejde med andre parter 

 Bidrager til at sikre økonomisk styring 
 Bør udmøntes i konkrete handlingsplaner 

 
 
Bilag: 
Udleveres på mødet. 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. marts 2007 
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Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Anbefales. 
De politiske udvalg inddrages i processen omkring udpegning af indsatsområder. 
Indsatsområdet kost og fysisk aktivitet opprioriteres specielt. 
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04/14 Høring om Strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i 
Region Nordjylland 
 

J.nr.: 50.02.00 P17 
2007.401-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-03-26\Høring om Strukturplan for 
det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland.doc 

ÅBEN SAG
SU

 

Indstilling: 

Sundhedsleder har ingen bemærkninger, og foreslår udvalget at tage strukturplanen til 
efterretning uden bemærkninger. 

Sagsfremstilling: 
Vedlagte udkast til somatisk sygehusvæsen i Region Nordjylland er sendt til høring i 
de Nordjyske kommuner med høringsfrist senest den 15. april 2007. 
 
 
Bilag: 
Høringsversion - Udkast til Strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region 
Nordjylland
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. marts 2007 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Til efterretning. 
Der rettes henvendelse til Region Nordjylland, idet planen ikke beskriver, hvad man 
ønsker at bruge Dronninglund Sygehus’ bygninger til. 
Udvalget ønsker at vide, om der ligger planer herfor. 
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05/15 Orientering 
 

    T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-03-26\Orientering - åben.doc ÅBEN SAG
SU

 
Der orienteres om følgende: 
 
A. Status og kort gennemgang af resultater på Hepro 
 
B. Børneterapeutområdet - Helle Rasmussen deltager i punktet. 
 
C. Status på økonomi på Sundhedsområdet 
 
D. Status på genoptræningsplaner 
 
E. Status på Sundhedscenter og økonomi 
 
F. Henvendelse vedr. behandlerhus for praktiserende læger 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. marts 2007 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
ad A. Inge Tengnagel orienterede om resultater fra Hepro. 

Der kommer rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. 
 
ad B. Børneterapeutområdet 

Orienteringen blev taget til efterretning med de problemstillinger, der ses p.t. 
Der udarbejdes notat om læsningsforslag og begrundelse. 

 
ad C. Inge Tengnagel orienterede. 

Der mangler fortsat tal på sygesikringsområdet. 
 
ad D. Intet nyt siden temamøde i sidste uge. 
 
ad E. Samfinansiering af PHD-stipendiat er godkendt af pro-dekanen på Århus Uni-

versitet. 
Projektet iværksættes med virkning fra 1. august 2007.  

 
ad F.  Inge Tengnagel orienterede om status og proces efter henvendelse fra praktise-

rende læger. 
Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra region og kommune. 
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Lukkede sager: 

06/16 Orientering 
 

    T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-03-26\Orientering - lukket.doc LUKKET SAG
SU

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. marts 2007 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Intet. 


	01/11 Forslag til Frivillighedspolitik for Brønderslev Kommune
	02/12 Praksiskonsulent inden for Sundhedsområdet
	03/13 Kommissorium for Sundhedspolitik
	04/14 Høring om Strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland
	05/15 Orientering
	06/16 Orientering

