
 Brønderslev Kommune 
  

 
 
 
 
 

Sundhedsudvalget 
 
 

Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 
 

26. november 2007 

Lokale: 
 

Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus 

Tidspunkt: 
 

13,30-16.15 

 



Indholdsfortegnelse 
 
 

 
 
Sag nr. Side 
 
Åbne sager: 
01/50 Motion på Recept - Evaluering ..................................................................... 55 
02/51 Sundhedspolitik for Brønderslev Kommune................................................. 56 
03/52 Sundhedscenterprojekt - kommissorium for styregruppen ........................... 57 
04/53 Lov om Social Service § 18, støtte til frivilligt socialt arbejde .................... 59 
05/54 Forbrug af Regionens ydelser på sundhedsområdet ..................................... 61 
06/55 Mødekalender for 2008 ................................................................................. 62 
07/56 Sammenhængende børnepolitik .................................................................... 64 
08/57 Godkendelse af Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og 

Region Nordjylland....................................................................................... 66 
09/58 Budgetopfølgningsrapport pr. 30. september 2007....................................... 67 
10/59 Servicestrategi – Sundhedsudvalgets område ............................................... 69 
11/60 Orientering .................................................................................................... 70 

Lukkede sager: 
12/61 Orientering 
 



Sundhedsudvalget, 26. november 2007 Side 55 

Åbne sager: 

01/50 Motion på Recept - Evaluering 
 

J.nr.: 16.20.05G01 
2007.911-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-11-26\Motion på Recept - 
Evaluering.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at evaluering af Motion 
på Recept tages til orientering, men efterlyser et supplement, hvor vurdering af forskel 
i organisering af Motion på Recept indgår. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev og Dronninglund kommuner har begge i en toårig forsøgsperiode deltaget 
i et forsøgsprojekt i Nordjyllands Amt i afvikling af Motion på Recept. 
 
I Dronninglund har borgere med type 2 diabetes kunnet henvises fra almen praksis til 
MPR, der har været afholdt i samarbejde med privat praktiserende fysioterapeut. 
 
I Brønderslev har det været alle kronikergrupper, der har kunnet henvises til MPR, 
som har været afviklet i Sund By regi. 
 
Efter strukturreformen er opgaven overgået til at være et kommunalt ansvar. 
 
Syddansk Universitet har lavet en samlet evaluering af MPR i det gamle Nordjyllands 
amts kommuner. 
 
Af rapporten fremgår den forskel, der ligger i de forskellige organiseringsformer for 
projektet i de to tidligere kommuner, ikke. Dette mener fagenheden bør undersøges 
nærmere, idet det skal indgå i de overvejelser, der skal gøres i forhold til den kom-
mende organisering af opgaven. 
 
Sundhedskonsulent Lars Lejbølle, Region Nordjylland, fremlægger rapportens resulta-
ter på mødet. 
 
 
Bilag: 
Evalueringsrapport 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. november 2007 
Fraværende: Birgitte Josefsen og Jette Ramskov. 
 
Til efterretning. Der udarbejdes til et kommende møde et oplæg til fremtidig organise-
ring af Motion på Recept. 
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02/51 Sundhedspolitik for Brønderslev Kommune 
 

J.nr.: 16.00.00P22 
2007.1387-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-11-26\Sundhedspolitik for 
Brønderslev Kommune.doc 

ÅBEN SAG
SU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at skitse til sundhedspoli-
tik samt proces- og tidsplan for sundhedspolitikken vedtages og fremsendes til Byrå-
det. 
 
Sagsfremstilling: 
Projektleder Mette Krogh og leder af Sundhedsområdet Inge Tengnagel har udarbejdet 
forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med at udforme en sundhedspolitik. Samti-
dig er der udarbejdet en skitse til den foreløbige sundhedspolitik. Skitsen peger på, 
hvilket indhold der overordnet skal være i sundhedspolitikken skitseret ved indsatsom-
råder og temaer. Disse udfyldes først, når fagudvalgene og arbejdsgrupperne har defi-
neret indholdet.  
 
På mødet den 26. november bedes Sundhedsudvalget drøfte det foreløbigt skitserede 
indhold og komme med forslag til yderligere indhold, og det samme gælder i forhold 
til tids- og procesplan. Derefter drøftes forslagene med styregruppen for igen at gå til-
bage til Sundhedsudvalget med endeligt forslag til overordnet sundhedspolitik  
 
Forslag til forord + metode er endnu ikke udarbejdet, men vil foreligge til næste møde 
den 26. november. 
 
 
Bilag: 
Tids- og handleplan (2) - Sundhedspolitik 
Procesbeskrivelse (2) 
Forslag til Sundhedspolitik (2) 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. november 2007 
Fraværende: Birgitte Josefsen og Jette Ramskov. 
 
Anbefales, idet tidsplanen udvides med temamøde herom den 20. maj 2008. 
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03/52 Sundhedscenterprojekt - kommissorium for styregruppen 
 

J.nr.: 16.00.09 P20 
2007.1278-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-11-26\Sundhedscenterprojekt - 
kommissorium for styregruppen.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Genoptagelse af sag nr. 02/43 fra Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2007, 
hvor sagen blev udsat. 
 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at der formuleres et kom-
missorium for Styregruppen under Sundhedscenterprojektet, hvori Styregruppens an-
svar er som besluttende organ for Sundhedscenterprojektet. Dvs. at Styregruppen er 
ansvarlig for at følge op på indhold, budget og intentioner i projektbeskrivelsen, som 
projektet er tildelt midler i forhold til. 
 
Sundhedsudvalgt udsatte sagen i møde den 24. september 2007. Udvalget ønsker 
belyst, hvilke konsekvenser der er af at have en styregruppe, hvor politikerne er i min-
dretal, herunder om politikerne kan gøres økonomisk ansvarlige for beslutninger truf-
fet i styregruppen. 
 
Hans Christian Holst var fraværende. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med Sundhedsministeriets tildeling af 9.222.000 kr. til etablering af for-
søgsordning med sundhedscenterprojekt i Brønderslev Kommune, nedsatte byrådet en 
styregruppe med repræsentation fra Sundhedsudvalget, bestående af politiske repræ-
sentanter fra underudvalgene Fritid og Kultur, Børn og Familier, Ældre og Handicap, 
samt sundhed. Derudover er Sundhedsområdet bredt repræsenteret i styregruppen på 
det administrative område, ligesom samarbejdspartnere som almen læge, Nordjyllands 
Idrætshøjskole og Region Nordjylland er repræsenteret i styregruppen. 
. 
Der har aldrig været formuleret et egentligt kommissorium for denne styregruppe, 
hvilket efterfølgende har vist sig nødvendigt. 
 
En styregruppe kan have flere kompetencer 
 
1. Rådgivende organ for Sundhedsudvalget – dvs. styregruppen kan ingen beslutnin-

ger tage, men kan fagligt og politisk ud fra projektets intentioner rådgive og vejlede 
Sundhedsudvalget. 

2. Besluttende organ for Sundhedscenterprojektet. Dvs. at Styregruppen er ansvarlig 
for at følge op på indhold, budget og intentioner i projektbeskrivelsen, som projek-
tet er tildelt midler i forhold til. 

 
Bilag: 
Styregruppe Sundhedscenter 
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Notat af 04-10-2007 - Sundhedscenterprojekt - styregruppe 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. november 2007 
Fraværende: Birgitte Josefsen og Jette Ramskov. 
 
Udvalget forudsætter, at Byrådet er projektejer. 
Sundhedsudvalget beslutter, at styregruppen er besluttende organ for sundhedscenter-
projektet samt at der ikke udarbejdes kommissorum. 
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04/53 Lov om Social Service § 18, støtte til frivilligt socialt arbejde 
 

J.nr.: 16.00.13P21 
2007.1386-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-11-26\Lov om Social Service § 18, 
støtte til frivillig socialt arbejde.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
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: 
Lov om Social Service, § 18 frivilligt socialt arbejde, danner baggrund for den frivil-
ligheds politik, som Brønderslev Kommune har vedtaget. Af denne fremgår, at tilskud 
kan søges og bevilges målrettet aktiviteter til det frivillige område, forudsat at aktivite-
terne 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. Ved anden ansøgningsrunde er der indkommet 42 ansøgninger. 
 
Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold og vægt-
ning af det frivillige element.  
 
 
Bilag: 
§ 18 -ansøgningsoversigt 2  runde 2007 - grupperet 
Frivillighedspolitik for Brønderslev Kommune 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. november 2007 
Fraværende: Birgitte Josefsen og Jette Ramskov. 



Sundhedsudvalget, 26. november 2007 Side 60 

 
Ny ansøgningsoversigt blev udleveret på mødet. Den nye oversigt godkendes. 
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05/54 Forbrug af Regionens ydelser på sundhedsområdet 
 

J.nr.: 16.20.00 S29 
2007.1004-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-11-26\Forbrug af Regionens 
ydelser på sundhedsområdet.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at økonomiopfølgningen 
tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Der laves løbende hver måned økonomiopfølgning på kommunens træk på Regionens 
sundhedsydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens E-sundhed. 
 
Bilag: 
Økonomiopfølgning eftersendes, da nyeste data endnu ikke kan trækkes på Sundheds-
styrelsens E-data. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. november 2007 
Fraværende: Birgitte Josefsen og Jette Ramskov. 
 
Til efterretning. 
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06/55 Mødekalender for 2008 
 

J.nr.: 00.01.00A10 T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-10-22\Mødekalender for 2008.doc ÅBEN SAG
ØK/BY/TM

 
Indstilling: 
Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender forslag til mødekalender for 
2008. 
 
Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Forretningsledelsens forslag 
med redaktionelle ændringer. 
 
Byrådet besluttede i møde den 11. oktober 2007, at sagen skal behandles igen i Byrå-
det, når alle fagudvalg har behandlet den. 
Start på 2. behandling af budget besluttes i forbindelse med evaluering af budgetpro-
cedure. 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget drøfter 
forslag til mødekalender for 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsledelsen fremsender forslag til mødekalender for 2008 for Byrådet og de 
stående udvalg. 
 
Mødekalenderen er udarbejdet ud fra følgende principper 
 
• Der er 2 møder pr. måned i ØK og BY 
• TM holder 2 møder pr. måned – øvrige fagudvalg holder 1 møde pr. måned 
• Møderne er lagt på samme ugedage som i 2007  
• Møderne er lagt på samme tidspunkt på dagen som i 2007  
• Møderne er spredt ud på de enkelte uger 
 
Mødeplanen for februar og marts er lidt speciel på grund af vinter- og påskeferie. I 
september er der planlagt et møde i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af budget-
seminar. 
 
 
Bilag: 
Forslag til mødekalender 2008 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. november 2007 
Fraværende: Birgitte Josefsen og Jette Ramskov. 
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Mødet den 7. januar flyttes til den 14. januar. Øvrige datoer blev godkendt. Den 14. 
januar besøges også institutioner(= heldagsmøde). 
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07/56 Sammenhængende børnepolitik 
 

J.nr.: 16.00.00P22 
2007.251-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-11-26\Sammenhængende 
børnepolitik.doc 

ÅBEN SAG
SU/BU/FK/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender 
 
• udkast til Sammenhængende Børnepolitik for Brønderslev Kommune 
• forslag til fokus og indsatser for 2008 
• igangsætning af forslag til fokus og indsatser for 2008 
• udkast til de lovpligtige sagsstandarder 
 
Sagsfremstilling: 
 
Med Folketingets vedtagelse af anbringelsesreformen er kommunen forpligtet til at 
udarbejde en sammenhængende børnepolitik, som har til formål at sikre sammenhæng 
mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn 
og unge med særlige behov.  
 
Den sammenhængende børnepolitik skal indeholde en politikdel, politiske målsætnin-
ger og indsatsområder samt sagsstandarder på fem lovpligtige områder. 
 
Sammenlægningsudvalget for Brønderslev Kommune igangsatte dette arbejde i no-
vember 2006. 
 
Arbejdet blev forankret i en styregruppe, som i samarbejde med Børne- og Ungdoms-
udvalget har varetaget arbejdet med de overordnede linier. 
 
Styregruppen bestod af: 
Vibeke Gamst, Fritids- og Kulturområdet 
Jørn Godsk Jørgensen, Dagsinstitutionsområdet 
Per Haugaard Jensen, Skoleområdet 
Kirsten Ahlgren, PPR 
Jytte Møller Christensen, Sundhedsområdet 
Hanne Jakobsen, Projektleder fra Udvikling & Planlægning 
 
I perioden fra 1. februar til maj 2007 arbejdede styregruppen med følgende opgaver: 
• proces med fagudvalg omkring værdier og fastsættelse af målgrupper samt konkret 

formulering af udkast til børne-/familiesyn for Brønderslev Kommune 
• temadag med det samlede Byråd 
• udarbejdelse af målsætninger  
 
I perioden maj til ult. oktober 2007 har man inden for de enkelte fagområder arbejdet 
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med følgende opgaver: 
• operationalisering af politiske mål og udviklingsmuligheder  
• sagsstandarder på områder, hvor der er myndighedsudøvelse 
 
Byrådet har tilkendegivet ønske om, at den sammenhængende børnepolitik, ikke alene 
skal opfylde anbringelsesreformens krav over for børn og unge med særlige behov, 
men at den skal antage et bredere perspektiv og medvirke til at sikre det gode børne- 
og ungdomsliv for alle børn i kommunen.  
 
Tanken med den sammenhængende børnepolitik for Brønderslev Kommune er derfor, 
at den sammen med øvrige politikker inden for børne- og ungeområdet skal medvirke 
til at spinde en rød tråd gennem alle tilbud til børn og unge.  
 
For at sikre 
• en forebyggende og tidlig indsats, 
• rummelighed og 
• sammenhæng mellem sektorer og indsatser (tværfaglig indsats) – herunder også 

fritids- og kulturtilbud 
er hele børne- og ungeområdet inddraget i den sammenhængende børnepolitik.  
 
Den 6. november 2007 blev Handicaprådet orienteret om Kommunens børne-
familiesyn. Handicaprådet tog materialet til efterretning, og bad om at blive orienteret 
om kommunens sammenhængende børnepolitik efter politisk behandling. 
 
Tidsplanen for behandling af det foreliggende udkast til sammenhængende børnepoli-
tik er følgende: 
 
Sundhedsudvalget den 26. november 2007 
Børne- og Ungdomsudvalget den 27. november 2007 
Fritids- og Kulturudvalget den 29. november 2007 
Økonomiudvalget den 6. december 2007 
Byrådet den 13. december 2007 
 
 
Bilag: 
Udkast til Sammenhængende Børnepolitik 
Udkast til Sammenhængende Børnepolitik - Fokus og indsatser 2008 
Udkast til Sammenhængende Børnepolitik - sagsstandarder 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. november 2007 
Fraværende: Birgitte Josefsen og Jette Ramskov. 
 
Anbefales. 
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08/57 Godkendelse af Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kom-
mune og Region Nordjylland 
 

J.nr.: 16.00.43P27 
2007.603-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-11-26\Godkendelse af 
Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region 
Nordjylland.doc 

ÅBEN SAG
SU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget tager oriente-
ringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget svarbrev fra Sundhedsstyrelsen i forhold til den 
sundhedsaftale, der blev indsendt til godkendelse i august 2007. 
Sundhedsstyrelsen meddeler, at sundhedsaftalen godkendes under forudsætning af, at 
en revideret aftale indsendes senest den 1. oktober 2008 med henblik på fornyet vurde-
ring og godkendelse. 
Sundhedsstyrelsen angiver som begrundelse, at man i de kommende sundhedsaftaler 
ønsker, at den praktiserende læges rolle medtages i et større omfang, samt en beskri-
velse af koordineringen mellem de regionale og kommunale tilbud.  
Endelig ønsker Sundhedsstyrelsen en konkretisering af, hvordan opfølgning af sund-
hedsaftalen organiseres. 
 
Der er i regi af den administrative styregruppe for revision af regionens sundhedsafta-
ler taget højde for processen og foreslået en tidsplan for arbejdet. 
 
 
Bilag: 
Sundhedsstyrelsens godkendelse af 25-09-2007 af Sundhedsaftalen 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. november 2007 
Fraværende: Birgitte Josefsen og Jette Ramskov. 
 
Til efterretning. 
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09/58 Budgetopfølgningsrapport pr. 30. september 2007 
 

J.nr.: 00.30.10Ø09 
2007.1370-0 

T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-11-15\Budgetopfølgningsrapport 
pr. 30. september 2007.doc 

ÅBEN SAG
ØK/BY

 
Indstilling: 
Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet giver positive og negative tillægsbevillinger 
jf. vedlagte oversigt over budgetopfølgning 3.  
 
Oversigten viser samtidig, at der allerede på nuværende tidspunkt kan registreres mer-
udgifter som får indflydelse på de forventede udgifter i 2008. Forretningsledelsen fore-
slår derfor, at fagudvalgene i samarbejde med fagenhederne iværksætter foranstaltnin-
ger med henblik på at undgå merudgifter i 2008. 
 
Økonomiudvalget indstiller i møde den 15. november 2007 sagen behandlet i fagud-
valg som foreslået af Forretningsledelsen, hvorefter den behandles i Byrådet. 
 
Steen Christensen og Karl Emil Nielsen var fraværende. 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsledelsen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2007.  
 
Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise 
budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgnin-
gen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes 
på alle politikområder.  
 
Budgetopfølgning 3 viser, at der forventes følgende budgetafvigelser: 
 
Serviceudgifter .......................................................................................  +28.024.000 kr.  
Overførsler .............................................................................................  +300.000 kr. 
Finansiering ............................................................................................  -13.509.000 kr.
Netto .......................................................................................................  +14.815.000 kr. 
 
En uddybet forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg kan ses af 
vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30.9.2007. 
 
Der er beregnet afledt virkning for budget 2008 med 4.148 mio. kr. Den afledte virk-
ning er således merudgiften set i forhold til det netop vedtagne budget for 2008. Mer-
udgiften kan henføres til området for anbringelse af børn, unge og voksne. 
 
Det skal også bemærkes, at der ved budgetopfølgningen er forudsat 12 måneders ud-
gifter/indtægter på de fleste områder. Særligt på områderne for de mellemkommunale 
og regionale betalinger, vil vi formentlig ikke opnå 12 måneders udgift inden regnska-
bet afsluttes. På disse områder er der derfor en vis usikkerhed med hensyn til det ende-
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lige regnskabsresultat. Dette er også en af forklaringerne på, at der i oversigten over 
forbrug i procent kan være afvigelser i forhold til, hvad der kan forventes i forbrugs-
procent på nuværende tidspunkt.  
 
Herudover vedlægges en oversigt over status for opfølgningen på fokuspunkter i bud-
get 2007. 
 
 
Bilag: 
Budgetopfølgningsrapport pr. 30. september 2007 
Fokuspunkter 2007 til budgetopfølgning 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. november 2007 
Fraværende: Birgitte Josefsen og Jette Ramskov. 
 
Til efterretning. Udvalget kan ikke pege på besparelsesmuligheder i 2008. 
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10/59 Servicestrategi – Sundhedsudvalgets område  
 

J.nr.: 00.01.00P26 
2007.424-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-11-26\Servicestrategi 
sundhedsudvalgets område.doc 

ÅBEN SAG
SU/UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget 
godkender prioriterede områder i servicestrategien indenfor Udvalgets kompetenceom-
råde 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har i henhold til § 62 i Lov om Kommunernes Styrelse udar-
bejdet en servicestrategi, der indeholder en beskrivelse af, hvordan kvaliteten og effek-
tiviteten i opgavevaretagelsen skal udvikles frem til udgangen af 2009. 
 
Servicestrategien indeholder endvidere Brønderslev Kommunes konkurrencesætnings-
strategi i samme periode, samt en udbudspolitik, der overordnet beskriver, hvornår og 
hvordan Brønderslev Kommune anvender og gennemfører udbud. 
 
Servicestrategien skal vedtages inden udgangen af byrådets første funktionsår, i denne 
periode dog inden udgangen af 2007. 
 
Servicestrategien er inddelt i 3 hovedafsnit: 

• Prioriterede opgaveområder indtil udgangen af 2009, indenfor de respektive 
stabe og enheder, herunder strategien for at nå de fastsatte servicemål samt en 
overordnet oversigt over hvilke opgaver, der har været og/eller vil blive konkur-
rencesat. 

• Konkurrenceudsættelsesstrategi 
• Udbudspolitik 
 

Sundhedsudvalget skal godkende den del, der vedrører udvalgets kompetenceområde. 
Vedlagt som side 10-14 i servicestrategi. 
 
Bilag: 
Servicestrategi - samlet dokument efter FL 
Servicestrategi – prioriterede opgaver, sundhedsområdet 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. november 2007 
Fraværende: Birgitte Josefsen og Jette Ramskov. 
 
Godkendt. 
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Der orienteres om følgende punkter: 
 
A. Specialiseret genoptræning – opfølgning 
 
B. Behandlerhus – status 
 
C. Praksiskonsulent – status 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. november 2007 
Fraværende: Birgitte Josefsen og Jette Ramskov. 
 
Ad A. Orientering om status. 
 
Ad B Notat udleveret og gennemgået. Notatet sendes til Byrådet til orientering. 
 
Ad C Læge Jesper Holmelund er ansat som praksiskonsulent. 
 
Ad D Kronikerindsats i Nordjylland. Sættes på som punkt til næste møde. 
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