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ÅBEN SAG
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Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår: 
 

• At genoptræningsindsatsen efter såvel Sundhedsloven som Serviceloven fast-
lægges på serviceniveau 1 i 2007 

• At der søges afsat budgetmidler svarende til som minimum serviceniveau 2 på 
budget 2008 

• At der søges om hel eller delvis tilnærmelse til serviceniveau 2 allerede i 2007, 
såfremt kommunerne tilføres flere penge i indeværende år som følge af økono-
miaftalen for 2008 

 
Sagsfremstilling: 
Kommunerne har med Strukturreformen fået ansvaret og økonomien for træning efter 
Sundhedsloven og har fortsat ansvaret for træning efter Serviceloven. 
 
Sundhedsafdelingen har udarbejdet et notat, der lægges til grund for indstilling til ser-
viceniveau på træningsområdet, både for træning efter Sundhedsloven og efter Ser-
viceloven. 
 
Træning efter Sundhedslovens § 140 ydes vederlagsfrit af kommunen til borgere, som 
bliver udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan. Genoptræningsplaner kan 
være udarbejdet som en plan til almen genoptræning, dvs. at visitationsafdelingen visi-
terer til træning hos kommunens leverandører. Specialiseret genoptræning foretages på 
sygehus og betales af kommunen. 
 
I kommunens budget for 2007 er der afsat 1.404.462 kr. til genoptræning efter sund-
hedslovens § 140. Budgettallet skal dække udgifterne til både den almene genoptræ-
ning, som kommunen selv skal varetage, og betaling af den specialiserede genoptræ-
ning, som udføres af regionen. 
Budgettallet er udregnet på baggrund af Nordjyllands Amts registreringer af ambulante 
genoptræningsydelser fra januar til april 2006.  
 
Ved DUT forhandlingerne i 2006 fik kommunerne sammenlagt 468 mio. kr. til genop-
træning efter indlæggelse. Det svarer for Brønderslev Kommunes vedkommende til 
2.995.200 kr. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i, hvad der skønnes, 
opgaven ville koste. Opgaven har indtil nu været løftet med eksisterende personale-
normering, dvs. de terapeuter, der har trænet udelukkende efter Serviceloven, og været 
suppleret med projektmedarbejder fra Sundhedscenterprojektet. 
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Det har altså indtil været vanskeligt at konkretisere opgavens omfang, dels fordi afreg-
ninger på ydelser til specialiseret genoptræningsydelser ikke har været fyldestgørende, 
da opgavens omfang ikke har været kendt. 
 
Ved udregning af serviceniveau er der derfor taget afsæt i de eksisterende oplysninger 
som kommunen har om såvel antal af træningsplaner samt afregning af ydelser til Re-
gionen. 
 
Der beskrives i vedhæftede notat to serviceniveauer for henholdsvis genoptræning ef-
ter sundhedsloven og efter serviceloven. Serviceniveau 1 svarer til de muligheder, som 
budget 2007 giver, mens serviceniveau 2 svarer til det niveau, som Sundhedsafdelin-
gen har anslået ud fra en faglig vurdering. Serviceniveau 2 ligger på et højere niveau 
såvel fagligt som udgiftsmæssigt end serviceniveau 1. I serviceniveau 2 opereres der 
bl.a. med kortere ventetid på genoptræning, mere intensiv genoptræning samt øget mu-
lighed for træning i borgerens eget hjem. 
 
Selvom serviceniveau 2 ligger over budgetrammen for 2007, bemærkes det, at ser-
viceniveau 2 ligger ca. 200.000 kr. under DUT-kompensationen. 
 
Det bemærkes endvidere, at der i den nye aftale mellem Regeringen og KL er afsat 
yderligere 300 mio.kr. til genoptræningsindsatsen svarende til 1,9 mio. kr. for Brøn-
derslev Kommune. Hvis Brønderslev Kommune er landsgennemsnitlig, kan det oven-
for beskrevne serviceniveau 2 derfor vise sig at være for lavt. 
 
Endelig bemærkes det, at der foretages en midtvejsregulering af bloktilskuddet til 
kommunerne i 2007, men det vides endnu ikke, om denne regulering vedrører genop-
træning. 
 
Center for Økonomi og IT tilslutter sig fagenhedens indstilling. Merudgift ved ser-
viceniveau 2 er beregnet til minimum 1.393.700 kr. mere end budgetteret. 
 
Bilag: 
Notat Træning af 15-06-2007 i Brønderslev Kommune 250607 (2) 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25. juni 2007 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Fagenhedens forslag anbefales. 
Udvalget drøfter økonomien igen på et møde inden budgetseminar ultimo september. 
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Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår på baggrund af ansøg-
ningerne fra støtteforeninger, at der som udgangspunkt gives tilskud til de ansøgte ak-
tiviteter, jf. vedlagte skema. 
 
Sagsfremstilling: 
§ 18 frivilligt socialt arbejde, Lov om Social Service, danner baggrund for den frivil-
ligheds politik, som Brønderslev Kommune har vedtaget. Ifølge denne fremgår, at til-
skud kan søges og bevilges målrettet aktiviteter til det frivillige område, forudsat at 
aktiviteterne målretter sig socialt sårbare grupper, og at det er den frivillige indsats, der 
er det bærende element. 
 
Konkret er dette beskrevet i politikken: 
 
• Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og 

enkeltpersoner bosat i kommunen 
 
• Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, 

hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives som udgangspunkt derfor 
ikke tilskud til lønninger, transport etc. 

 
• Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis 

personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt 
vanskeligt stillede. 

 
Der er to ansøgningsfrister hvert år, og der er ved første ansøgning i 2007 indkommet 
57 ansøgninger. 
 
Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold og vægt-
ning af det frivillige element.  
 
Der ønskes en principiel diskussion af ansøgningerne, specielt med fokus på de ansøg-
ninger, hvor der bliver søgt om tilskud til transport, udflugter mv.  
 
Der er i indstillingerne lagt ovenstående kriterier for tildeling til grund, og derfor ikke 
som udgangspunkt indstillet noget til kørsel. 
 
 
Bilag: 
§ 18 -ansøgningsoversigt 3 runde 2007 - grupperet (2) 
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Kopi af § 18 - oversigt over ansøgninger og beløb forår 2007 (2) 
Frivillighedspolitik 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25. juni 2007 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Birgitte Josefsen deltog ikke vedr. behandling af ansøgning fra Røde Kors, som følge 
af inhabilitet og Peter Bandholm deltog ikke i behandling af ansøgning fra foreningen 
vedr. Tonnishave på grund af inhabilitet. 
 
Godkendt med tilføjelse af, at Onsdagsklubben tildeles 5.000 kr. og enkelte tekstmæs-
sige rettelser. 
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Indstilling: 
Rapporten gennemgås på mødet til orientering. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har været med i et interregionalt samarbejde med lande, der 
grænser op til Østersøen og Norden, om at udvikle en sundhedsprofil. Sundhedsprofi-
len har til formål at afdække borgernes sundhedstilstand og danne grundlag for udvik-
ling af sundhedspolitik i de enkelte deltagerkommuner. 
Undersøgelsen er foretaget af Gallup og mellem 2000 statistisk udpegede borgere i 
Brønderslev Kommune. Svarprocenten var 51 %. 
På baggrund af de data, der her er fremkommet, er der sammenskrevet en rapport, der 
fokuserer på undersøgelsens kerneområder nemlig: 
 

1. Social og psykisk funktion og livskvalitet 
2. Helbred, sygdom og gener 
3. Ressourcer i det omgivende miljø 
4. Belastning og risikofaktorer, miljø 
5. Ressourcer hos det enkelte individ 
6. Belastning, individ 
7. Helbredsbetinget udstødelse og marginalisering 
8. Håndtering, handlekompetence og mestring 
9. Social deltagelse 
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Der er udarbejdet Sundhedsprofiler efter samme koncept i de øvrige kommuner i Re-
gion Nordjylland, som kan bruges som sammenligningsgrundlag for Brønderslev 
Kommunes sundhedsprofil. 
 
Brønderslev Kommune råder over alle data fra undersøgelsen, som vil kunne anvendes 
i en række sammenhænge fremover. 
 
 
Bilag: 
Udkast til rapport  - Sådan står det det til med sundheden i Brønderslev Kommune 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25. juni 2007 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Til efterretning. 
 
 
 
 
 
04/22 Orientering 
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Der orienteres om følgende punkter: 
 
A. Sundhedsstyrelsens svar på Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Regi-

on Nordjylland 
 

Bilag: 
Sundhedsstyrelsens svarbrev af 25-05-2007 Region Nordjylland (Brønderslev-
Dronninglund kommune) 

 
 
B. Sundhedsministeriets svar på ansøgning på dispensation for Kommunallæge samt 

fornyet ansøgning. 
 
Bilag: 
Udvidet ansøgning af 22-05-07  til IM om Kommunallæge 
IM's svar af 26-04-2007 på dispensation vedr. kommunallæge 

 
 
C. Besøg af Dansk Folkeparti 
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D. Orientering om afregning af sundhedsydelser til Regionen 
 
 
E. Orientering om ”Sundhed i Bevægelse” – aktivitetsdage i Sundhedscenterprojektet. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 25. juni 2007 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Ad A. Til efterretning. 
 
Ad B Til efterretning. 
 
Ad C Orientering om besøget. 
 
Ad D Orientering om, at økonomien efter 1. kvartal nogenlunde svarer til det forud-

satte i budgettet. 
 
Ad E Til orientering. 
 
F Orientering om møde i styregruppen vedr. sundhedscenterprojektet den 18. 

juni 2007. 
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