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Åbne sager: 

01/34 Praksiskonsulent inden for Sundhedsområdet 
 

J.nr.: 16.18.00 G01 
2007.399-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-05-05\Praksiskonsulent inden for 
Sundhedsområdet.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres om status og visioner på Praksiskonsulent-området 
Praksiskonsulent læge Jesper Holmelund, Brønderslev, deltager. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 5. maj 2008 
Fraværende: Peer Thisted. 
 
Orientering givet ved Jesper Holmelund. 
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02/35 Sundhedspolitik for Brønderslev Kommune 
 

J.nr.: 16.00.00 P22 
2007.1387-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-05-05\Sundhedspolitik for 
Brønderslev Kommune.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget 
drøfter forslag til sundhedspolitik for Brønderslev Kommune 08–09. Endvidere fore-
slås Sundhedsudvalget at tage stilling til forslag til videre proces for implementering af 
sundhedspolitik. 
 
Sagsfremstilling: 
Byrådet besluttede den 13. december 2007 at godkende foreløbigt udkast til sundheds-
politik. En række indsatsområder blev udpeget, og politik for disse områder er nu ud-
arbejdet af forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, som har været nedsat. 
 
Hvert indsatsområde er opdelt i politikformulering, oversigt over nuværende initiativer 
og forslag til nye. Ud over beskrivelsen af indsatsområderne er der nu også tilføjet en 
oversigt over arbejdets metode. Derudover er der foretaget sproglige rettelser i forhold 
til det oprindelige udkast. 
 
Det skal bemærkes, at der i beskrivelse af nuværende aktiviteter i sundhedspolitikken 
indgår forebyggende aktiviteter som p.t. støttes af Sundhedscenterprojektmidler. 
 
 
Bilag: 
Sundhedspolitik 08 
Temaer og niveauer - livsstil (2) 
Skema Indsats - Borgeren i Bevægelse 
Skema indsats - sundt miljø på arbejde og i kommunen 
Temaer og målgrupper - Fællesskab 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 5. maj 2008 
Fraværende: Peer Thisted. 
 
Udvalget anbefaler forslaget, idet følgende ønskes præciseret: 
- Aktørerne, som omtalt i politikkens indledning, præciseres, idet alle opgaver ikke 

skal løftes af kommunen. 
- Fokus i initiativer rettes mod børn- og ungeområdet. 
 
Udvalget foreslår, at der afsættes en pulje på budget 2009 på 6 kr. pr. borger til frem-
me af initiativer i Sundhedspolitikken. 
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03/36 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde - Lov om Social Ser-
vice § 18  
 

J.nr.: 16.00.13 P21 
2008.457-0 
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ÅBEN SAG
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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. 
 
Der er to ansøgningsfrister hvert år, og der er ved første ansøgning i 2008 indkommet 
57 ansøgninger. Heraf vurderes 48 ansøgninger at opfylde frivillighedspolitikken krite-
rier for tildeling, og disse foreslås tildelt støtte i forhold til vedlagte skema. 
 
Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold og vægt-
ning af det frivillige element.  
 
Sagsfremstilling: 
Lov om Social Service, § 18 frivilligt socialt arbejde, danner baggrund for den frivil-
lighedspolitik, 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. 

 
 
Bilag: 
§ 18 -ansøgningsoversigt 1   runde 2008 - grupperet (2) (2) 
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 5. maj 2008 
Fraværende: Peer Thisted. 
 
Udvalget godkender det fremlagte forslag, idet 
 
- forslag nr. 4 og 24 ikke kan imødekommes, 
- forslag nr. 2. Beløbet reserveres til det ansøgte formål, idet Handicaprådet ikke er 

en forening, og derfor ikke kan være ansøger 
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04/37 Forbrug af Regionens ydelser på sundhedsområdet 
 

J.nr.: 16.20.00 S29 
2007.1004-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-05-05\Forbrug af Regionens 
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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: 
Sundhedsudvalget 1. kvartal til møde 05 05 08 (2) 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 5. maj 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Til efterretning. 
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05/38 Orientering om budget 2008 
 

 J.nr. 00.30.10S02 
2007.1186-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-05-05\Orientering om budget 
2008.doc 

ÅBEN SAG
BE/SU

 
Gennemgang af budget 2008. 
 
Susanne Mariegaard, Center for Økonomi, deltager under dette punkt. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 5. maj 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Til efterretning. 
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06/39 Budgetopfølgning - 1. kvartal 2008 
 

J.nr.: 00.30.10 Ø09 
08/50 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-05-05\Budgetopfølgning - 1. 
kvartal 2008.doc 

ÅBEN SAG
SU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 
1 pr. 31. marts 2008.  
 
Det foreslås, at fagudvalgene behandler budgetopfølgningen med henblik på at opnå 
bedre balance mellem indtægter og udgifter. 
 
Forretningsledelsen behandler sagen på møde den 7. maj 2008, og Økonomiudvalget 
forventes at behandle sagen på møde den 15. maj 2008, hvorefter der evt. kan forven-
tes anmodning om oprettende tiltag fra Økonomiudvalgets side. 
 
Sagsfremstilling: 
Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise 
budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgnin-
gen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes 
på alle politikområder.  
 
Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: 
 
Serviceudgifter ......................................................................................  +8.590.000 kr. 
Overførsler ............................................................................................  +4.480.000 kr. 
Finansiering...........................................................................................  -711.000 kr.
Netto......................................................................................................  +12.359.000 kr. 
 
En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår 
af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2008. Endvidere 
vedlægges status på opfølgningen på opmærksomhedspunkter fra budget 2008. 
 
Det skal understreges, at regeringen har varslet sanktioner ved overskridelse af budget 
2008, således at der sker individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, 
at kommunerne under ét overskrider de budgetterede serviceudgifter (netto) og de 
budgetterede anlægsudgifter (brutto). Brønderslev Byråd har tidligere meddelt tillægs-
bevilling på 5,2 mio. kr. vedrørende pensionsforsikring af tjenestemænd (serviceud-
gift). I denne budgetopfølgning er der skønnet merudgifter til service på 8,6 mio. kr. 
netto. Dette kan i værste fald medføre en bloktilskudsnedsættelse i 2009 på op til 15,7 
mio. kr.  
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Bilag: 
Budgetopfølgningsrapport pr. 31. marts 2008 -(udsendt pr. mail til Byrådet) 
Opmærksomhedspunkter til budgetopfølgning (2) 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 5. maj 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, idet følgede udgiftsområder foreslå 
overført til Socialudvalget: 
 
- Misbrugsområdet 
- Krisecentre og forsorgshjem. 
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07/40 Regnskab 2007 
 

J.nr.: 00.32.10 S08 
2008.430-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-05-05\Regnskab 2007.doc ÅBEN SAG
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Indstilling:  
Staben for Økonomi og IT fremlægger regnskabsbemærkninger for de politikområ-
der, som hører ind under Sundhedsudvalgets område til orientering. 
 
Sagsfremstilling: 
Økonomiudvalget anbefalede på mødet den 24. april 2008, at byrådet godkender regn-
skab 2007 for Brønderslev Kommune, og regnskabet behandles i Byrådet den 8. maj 
2008.  
 
Bemærkninger for de politikområder, som hører ind under Sundhedsudvalgets område, 
forelægges hermed til orientering. 
 
 
Bilag: 
Regnskab 2007 – specielle bemærkninger for Sundhedsudvalgets område 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 5. maj 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Til efterretning. 
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08/41 Orientering 
 

    T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-05-05\Orientering.doc ÅBEN SAG
SU

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 5. maj 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
 
Ekstraordinært Sundhedsudvalgsmøde den 22. maj 2008, kl. 8,00, i Dronninglund. 
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