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Åbne sager: 

01/51 Brugerbetaling på forebyggelsesaktiviteter 
 

J.nr.: 16.20.05S29 
08/2091 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-08-11\Brugerbetaling på 
forebyggelsesaktiviteter.doc 

ÅBEN SAG
SU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Sundhedslovens § 119 giver kommunerne ansvaret for at skabe sunde rammer for sund 
levevis. Disse kan alene rettes mod kommunens egne borgere. Forebyggelse og sund-
hedsfremme er således en obligatorisk opgave for kommune. 
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har nu meddelt kommunerne med brev af 31. 
marts 2008 gennem Statsforvaltningen i Aalborg, at forebyggende aktiviteter og tilbud 
skal stilles gratis til rådighed for kommunens borgere. Det forhold, at der ikke i loven 
er fastsat regler for opkrævning af egenbetaling til disse tilbud medfører, at tilbuddene 
dermed skal stilles gratis til rådighed. 
 
På Byrådets møde den 3. april 2008, godkendtes deltagerbetalings takster på forebyg-
gelsesområdet. Takster svarende til det niveau der har været anvendt i de gamle sund-
hedsaftaler med Nordjyllands Amt.  
 
For Brønderslev Kommune har det betydet en årlig medfinansiering af forebyggelses-
aktiviteter på ca. 100.000 kr., som hermed bortfalder. 
 
Dette beløb har naturligt været med til at finansiere de ydelser der har været tale om, 
Det drejer sig om tilkøb af rådgivningstimer, ex. rygestopinstruktør, lokaleleje til hold-
aktiviteter etc. Tilbud om rygestop, Motion på Recept, Hjertevenlig motion etc. er alle 
aktiviteter, der har været opgaver som Sund By har løst med relevant faguddannet per-
sonale. 
 
Konkret kan de tilbud, der udbydes og hvor der nu findes brugerbetaling inddeles i 4 
typer: 
 
1. De hold Sund By selv byder ud - enten ved egne medarbejder eller ved tilkøbte 

instruktører. Her kan tilbuddene fremover udbydes gratis, hvis der bevilges penge 
på budgettet til formålet.  

 
2. Samarbejdsprojekter med foreninger som f. eks. Livsstilsklub i samarbejde med 

Brønderslev Familie og Firmaidræt, hvor deltagerne betaler foreningskontingent 
for den del, der foregår i foreningsregi (her motionsdelen) og deltager gratis i den 
del kommunen står for - her kostdelen. På nuværende tidspunkt går deltagerbeta-
lingen for Livsstilsklubben direkte til BFFI. 

 
3. Samarbejde med Motionscentre om bl.a. spinning for overvægtige, motionstilbud 

for børn. Ved at udbyde disse tilbud gennem Sund By, nås andre målgrupper end 
hvis motionscenteret selv udbyder det. Sund By har hidtil dækket en del af udgif-
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terne til spinningsholdet for at holde prisen i et acceptabelt leje for målgruppen. 
Der skal findes en anden model for sådanne samarbejder fremover. 

 
4. Endelig er der forebyggelsestilbud som virksomheder i Brønderslev Kommune 

samarbejder med Sund By om. Disse skal fremover være gratis, og det vil begræn-
se muligheden for samarbejde meget – også selvom der stilles ressourcer til rådig-
hed. Dette er en omkostningstung del, og stiller krav om stor kompleksitet i opga-
veløsningen. Dvs. mange forskellige faguddannede personer. 

 
På baggrund af den ministerielle udmelding og for at sikre at det fortsat er muligt at 
holde et vist aktivitetsniveau, søges der om en tillægsbevilling svarende til den reduce-
rede indtægtsdækkede virksomhed. For 2008 vil det kun slå igennem for halv kraft, 
mens der søges om fuld dækning allerede fra 2009. 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkende, 
at takster på forebyggelsesområdet bortfalder. Samtidig anmodes der om en tillægsbe-
villing for 2008 på kr. 50.000.  
 
Center for Økonomi bemærker, at beløbet er medtaget i budgetopfølgning pr. 30. juni 
2008. 
 
Bilag: 
Brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Statsforvaltningen Nordjylland 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Sundhedsudvalget foreslår, at forebyggelsesaktiviteterne fastholdes uden opkrævning 
af brugerbetaling. 
Udvalget foreslår, at den manglende indtægt på 50.000 kr. i 2008 findes ved en tilsva-
rende nedskrivning af puljen til frivilligt socialt arbejde. 
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02/52 Rehabiliteringsprojekt - tilsagnsskrivelse og revideret bud-
get 
 

J.nr.: 16.19.00P20 
08/2092 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-08-11\Rehabiliteringsprojekt - 
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ÅBEN SAG
SU

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune er på baggrund af en projektansøgning til videreførelse og ud-
vikling af Rehabiliteringsområdet i det nuværende Sundhedscenterprojekt, blevet imø-
dekommet med en bevilling på 4.230.000 kr. 
 
Oprindelig var der ansøgt om 5.875.000 kr. 
 
Brønderslev Kommune har modtaget tilsagnsskrivelse fra Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse. Samtidig skal der sendes et revideret budget og en udbetalingsoversigt 
til ministeriet for det tildelte beløb. 
 
I notat er beskrevet det reviderede budgets konsekvenser for den oprindelige ansøg-
ning. 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget 
godkender det reviderede budget for projektet. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger. 
 
 
Bilag: 
Forslag til revideret budget i forhold til bevilling 
Tilsagnsskrivelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Godkendt. 
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03/53 Frivilligt Socialt arbejde - ekstraordinær behandling af an-
søgning 
 

J.nr.: 16.00.13P21 
08/1766 
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ÅBEN SAG
SU

 
Sagsfremstilling: 
KFUM spejderne Danmark har fremsendt en ansøgning til støtte for et projekt for so-
cialt udsatte unge i Nordjylland. Målgruppen er børn og unge fra 7. klasse i Thisted, 
Aalborg og Brønderslev kommuner. Projektets formål er at understøtte en positiv ud-
vikling for unge med anden etnisk baggrund, der er bogligt og eller socialt udfordret. 
Projektet er modulopbygget og løber over en periode på ca. 2 mdr.  
 
Der er ansøgt om kr. 20.000 kr. fra Brønderslev Kommune baseret på et deltagerantal 
fra vores kommune på ca. 10 børn/ unge. 
 
Der er taget telefonisk kontakt til projektorganisationen, der har fortalt, at der deltager 
4 unge fra Brønderslev Kommune. 
 
Da projektet findes at opfylde kriterierne for tildeling af støtte jf. § 18 frivilligt socialt 
arbejde og projektet løber for nuværende, foreslår Fagenheden at ansøgning imøde-
kommes uden for normal ansøgningsfrist med 8.000 kr., jævnfør det mindre deltager-
antal end forventet. 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at ansøgning fra 
KFUM spejderne om tilskud til aktiviteter for Svage børn og unge efter § 18, ekstraor-
dinært imødekommes med 8.000 kr. 
 
 
Bilag: 
Ansøgning om tilskud til projekt under Scout Academi 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Udvalget godkender, at ansøgningen imødekommes med 8.000 kr., idet der er tale om 
en bevilling til børn. 
Udvalget fastholder de 2 ansøgningsrunder som gældende princip. 
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04/54 Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region 
Nordjylland 
 

J.nr.: 16.00.43P27 
08/1767 
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ÅBEN SAG
SU

 
Sagsfremstilling: 
Sundhedsaftaler er et strategisk redskab til at sikre et ensartet og sammenhængende 
samarbejde mellem kommuner i Region Nordjylland og Regionen. Sundhedsaftalerne 
er endvidere også en skriftlig opsummering af tidligere samarbejdsaftaler indenfor 
sundhedsområdet. 
 
Sundhedsaftalerne omfatter beskrivelser af samarbejde mellem region og Kommunen 
indenfor 6 obligatoriske indsatsområder: 
 
Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage ældre patienter 
Indsatsområde 2: Indlæggelsesforløb 
Indsatsområde 3: Træningsområdet 
Indsatsområde 4: Hjælpemiddelområdet 
Indsatsområde 5: Forebyggelse og sundhedsfremme,  

- herunder patientrettet forebyggelse 
Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser. 
 
Hvert enkelt indsatsområde er udfyldt med krav, der skal beskrive konkret hvordan 
samarbejde og kompetencefordeling aftales. 
 
Dette er det overordnede indhold i Sundhedsaftalerne. 
 
Herudover er der mulighed for, hvor der er behov for særlige aftaler, der afviger fra 
den generelle aftale at indgå individuelle aftaler mellem Regionen og den enkelte kom-
mune – de såkaldte bilaterale aftaler. 
 
Selve arbejdet med at beskrive de generelle aftaler er foregået i en administrativ styre-
gruppe, nedsat i samarbejde mellem KKR og Region Nordjylland, og med repræsen-
tanter fra alle kommuner. Det forslag, som den administrative styregruppe er frem-
kommet med, er efterfølgende godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget. 
 
Med det nye kommunale ansvar for Sundhedsområdet, er det klart, at såvel den over-
ordnede aftale som indgåelse af de bilaterale aftaler er et styringsredskab, som skal 
skabe rammen for et sammenhængende samarbejde mellem Region, Almen Praksis og 
Kommune. 
 
Udgangspunktet er, at aftalerne skal indeholde principper for sammenhængende og 
styrkede patientforløb, og beskrive arbejdsdelingen mellem Region, Almen praksis og 
Kommune. 
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På Forebyggelses- og Sundhedsfremmeområdet er der indenfor kroniker området ind-
gået en generel aftale om den overordnede organisering af området, og i gennemgang 
af status vil fokus blandt andet ligge på de kommende overvejelser over, hvordan ud-
fyldningsaftalerne inden for de enkelte kronikerområder kan indgås. Disse udfyld-
ningsaftaler skal indgås i løbet af 2008/2009. 
 
Som model for disse udfyldningsaftaler bør de erfaringer, Brønderslev Kommune har 
opnået gennem indsatsen på kronikerområdet, indgå. Den rehabiliteringsmodel, der er 
udviklet under sundhedscenterprojektet og til hvilket, der netop er modtaget fortsat 
miniseriel støtte, bør indgå som en model for disse udfyldningsaftaler. 
 
Dette projekt har allerede givet erfaring med organisering og samarbejde om opgaven, 
ligesom der er udarbejdet forløbsbeskrivelser for tre kronikerområder Diabetes, KOL 
(Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) samt Hjerte/ kar sygdomme. 
 
Senere skal også kronikerområderne Demens, Kræftsygdomme, Knogleskørhed, Mu-
skelskeletlidelser, overfølsomhedssygdomme (astma og allergi) samt psykiske lidelser, 
indgå i udfyldningsaftalerne.  
 
Generelt er en Sundhedsaftale bindende for begge parter og løber i 4 år ad gangen. 
Sundhedsstyrelsen skal godkende alle indgåede aftaler. De første Sundhedsaftaler blev 
indgået i 2007, men der er dog her i ” 1. generationsaftalerne” indgået aftale med 
Sundhedsstyrelsen om, at disse skal genforhandles i år. Denne endelige forhandling 
mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune finder sted den 13. august 
2008. (dog undtaget udfyldningsaftalerne på kronikerområdet). 
 
Ved denne forhandling deltager fra Sundhedsudvalget Peer Thisted og Birgitte Josef-
sen. 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget 
tager orienteringen om status på Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og Brøn-
derslev Kommune til efterretning, samt drøfter om der er særlige forhold, der skal løf-
tes under forhandlingerne. 
 
 
Bilag: 
Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland 
Udkast til Generel Rammeaftale om Sammenhængende og styrkende patientforløb for 
mennesker med kroniske lidelser 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Udvalget vil ved forhandlingerne med regionen stille krav om, at antallet af specialise-
rede genoptræningsplaner bringes i overensstemmelse med de oprindeligt forudsatte 
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25%. 
 
Udvalget er opmærksom på, at kommunen er bundet af indkøbsaftaler, hvorfor det er 
kommunen, der bestemmer, hvilken leverandør af hjælpemidler, der skal anvendes. 
 
Udvalget ønsker, at erfaringerne fra Sundhedscenterprojektet skal indgå i udfyldnings-
aftalerne på kronikerområdet. 
 
Udvalget ønsker klare aftaler for afklaring af frister. 
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05/55 Digitalt røntgen og Elektronisk patientjournal til Tandplejen 
 

J.nr.: 83.01.02S05 
08/1768 
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ÅBEN SAG
SU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommunale Tandpleje har tidligere fremsendt budgetønske om digital 
røntgen og elektronisk patientjournal. Begge redskaber som vil optimere arbejdsgan-
gene i en geografisk decentral organiseret tandpleje og øge kommunikationen med 
andre samarbejdspartnere. 
 
Brønderslev Kommunale Tandpleje er den eneste kommunale tandpleje i Region 
Nordjylland, der ikke har indført digital røntgen og elektronisk patient journal. Bag-
grunden for at kommunen har ventet er bla. at journalsystemerne ikke har været helt 
færdigudviklet til brug i kommunal tandpleje. Derudover har der været usikkerhed om 
hvilket system, der ville overleve i konkurrencen. 
 
Der kan nu drages nytte af de andre kommuners erfaringer og den udvikling, der har 
været i de forskellige systemer.  
 
Derfor er der nu klar til og - vil have stor fordel af - at få indført digital røntgen og 
elektronisk journal i Brønderslev Kommunale Tandpleje. 
 
Bevillingen foreslås givet som en anlægsbevilling mod en samtidig nedskrivning af 
Tandplejens driftsopsparing. 
 
Der er indhentet et foreløbigt tilbud på anskaffelse af såvel røntgen som elektronisk 
patientjournal som baggrund for disse overvejelser. 
 
Fordele og ulemper ved elektronisk journal og digital røntgen. 
 
Fordele 
• Digital røntgen kræver ikke potentielt giftige kemikalier som den nuværende frem-

kaldemetode. Dvs. at arbejdsmiljøer bliver forbedret. 
• Brugerne bliver påført en betydelig mindre røntgen dosis. 
• Digital røntgen giver mere effektiv klinikdrift, da fremkaldelse af filmene er meget 

hurtigere. 
• Elektronisk journal giver bedre adgang til opdateringer af oplysninger om antallet 

af brugere. P.t. modtages oplysninger om fødsler, til – og fraflyttere og dødsfald 
via separat aftale med rådhus/folkeregister. 

• Meget bedre mulighed for at brugerne kan flytte mellem kommunens forskellige 
klinikker. Idet, der ikke skal sendes papir journaler mellem klinikkerne. 

• Nemmere og billigere optællinger af vores SCOR data – blanketter skal i dag sen-
des med alm. post. Optælling af SCOR data er lovpligtig. SCOR er sundhedsstyrel-
sens årlige registrering af forekomsten af tandsygdomme hos børn i Danmark. 
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• Pladsforhold – bruger mindre plads til opbevaring end papirjournaler. 
• Ingen risiko for at journaler bliver væk. 
• Sparer tid til at lede efter journaler, der er udlånt eller sat forkert på plads. 
• Lettere administration for indkaldekort til brugerne. Kan printes direkte ud fra sy-

stemet. 
• Nemmere og hurtigere udveksling med andre kommuner og vores samarbejdspart-

nere i regionen. 
• Mere sikkerhed for letlæselige journalnotater – de fleste skrives i dag i hånden. 
• Lettere at administrere når brugerne ringer og skal have ændret tider. 
 
Ulemper 
• Relativt stor investering. 

o Til: server, pc – og netadgang på alle klinikker, røntgen materialer, soft-
ware. 

• Betaling af fast licens og support hvert år. 
• Der skal bruges tid på uddannelse af personale. 
• Vanskeligt at gennemføre opgaverne, hvis der opstår nedbrud af server eller net-

værk. 
 
Økonomi 
 
Digital røntgen 
Sensorbaseret system (kræver ikke nogen fremkalde proces) 
Anskaffelsespris: 919.738 kr. 
Driftsomkostninger: ca. 5.000 kr.  
 
Elektronisk journal 
Anskaffelse (inden 3/4 2008): 378.480 kr.  
 
Driftsomkostninger: 49.625 kr. pr. år. 
 
I alt anskaffelses pris:..............................................................................  1.298.218 kr. 
 
Løbende årlige omkostninger: ................................................................  54.625 kr. 
(afholdes indenfor eksisterende budget) 
 
Anlægsbevillingen kan løbe over budgetår 2008 og 2009. 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender 
en anlægsbevilling på 1.297.883 kr. (ekskl. moms) til anskaffelse af Digital røntgen og 
Elektronisk patientjournal til Tandplejen, samt at anlægsbevillingen finansieres ved en 
tilsvarende nedskrivning af Tandplejens driftsopsparing. 
 
Center for Økonomi bemærker, at der teknisk set er tale om en tillægsbevilling og at 
anlægsbevillingen vil indgå i den samlede anlægsram,me som kommunen skal over-
holde i 2008 og 2009. 
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Udvalget anbefaler, at projektet imødekommes, samt at der i forbindelse med budget 
2010 fastlægges en effektiviseringsgevinst som følge af de nye systemer. 
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06/56 Foreløbig orientering om budgetopfølgning 2 på Sundheds-
udvalgets område 
 

 
J.nr.: 00.30.10K5 

08/53 
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ÅBEN SAG
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Sagsfremstilling: 
Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise 
budgetopfølgningsrapporter og budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle poli-
tikområder. Center for Økonomi fremsender hermed budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 
2008 for Sundhedsudvalgets område. 
 
Budgetopfølgning 2 danner endvidere udgangspunkt for vurderingen af behovet for 
øvrige korrektioner i budget 2009 på de forskellige politikområder. For at give det en-
kelte fagudvalg en bedre indsigt i de øvrige korrektioner i budget 2009, fremsendes 
budgetopfølgning 2 derfor i første omgang til de enkelte fagudvalg til orientering og 
det skal understreges, at det udelukkende at budgetopfølgningen for det enkelte ud-
valgs område som fremsendes. 
 
Økonomiudvalget behandler den samlede budgetopfølgning for Brønderslev Kommu-
ne på mødet den 21. august, hvorefter der evt. kan forventes anmodning om oprettende 
tiltag fra økonomiudvalgets side.  
 
Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2008 til 
orientering. 
 
Bilag: 
Budgetopfølgningsrapport 30-06-2008 Sundhedsudvalget 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Til efterretning. 
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07/57 Prioriteringskatalog til budget 2009 
 

J.nr.: 00.30.00Ø02 
08/175 
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ÅBEN SAG
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Genbehandling af sag nr. 3/46 fra Sundhedsudvalgets møde den 16. juni 2008. 
 
Indstilling: 
Sundhedsudvalget gennemgik kataloget i møde den 16. juni 2008 og vedtog at der 
skulle foretages nye beregninger til næste møde. 
 
Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen var fraværende. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for budget 2009 blev det besluttet 
at der ikke skal udarbejdes et nyt administrativt prioriteringskatalog til budget 2009. I 
stedes tages udgangspunkt i det prioriteringskatalog som administrationen havde udar-
bejdet til budget 2008. Kataloget fra sidste år er derfor blevet korrigeret, således at 
forslag som blev gennemført er blevet taget ud. 
 
Hvert udvalg drøfter på baggrund heraf det administrative forslag til prioriteringskata-
log før sommerferien. Hvert udvalg har herefter mulighed for at stille alternative for-
slag indenfor området og såfremt der fremkommer alternative forslag udtage nogle af 
det tidligere stillede forslag. Forslag til prioriteringskatalog fra udvalget fordelt på po-
litikområder skal ligge klar i august.  
 
Der er ikke blevet fastsat en procentsats som skal afdækkes til budget 2009. Sidste år 
blev der afdækket forslag svarende til 4 % af driften, hvilket medførte følgende beløb 
skulle afdækkes i 2008: 
 
i 1000 kr.   
Økonomiudvalget 6.045
Udviklings- og Planlægningsudvalget 763
Børne- og Ungdomsudvalget 18.778
Fritids- og Kulturudvalget 2.253
Beskæftigelsesudvalget 89
Socialudvalget 15.417
Sundhedsudvalget 1.289
Teknik- og Miljøudvalget 4.317
I alt 48.952
 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget drøfter 
prioriteringskataloget med henblik på evt. at stille alternative forslag og såfremt der 
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fremkommer alternative forslag udtage nogle af det tidligere stillede forslag, således 
der kan fremsendes et endeligt prioriteringskatalog fra udvalget i august.  
Der er siden sidste møde lavet nye beregninger. 
 
 
Bilag: 
Prioriteringskatalog Sundhed ny 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Reduktioner vedrørende Misbrug overføres til Socialudvalgets prioriteringskatalog. 
Øvrige dele af kataloget godkendt. 
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Sagsfremstilling: 
 
I følge principper for udarbejdelse af budget 2009 skal Center for Økonomi i samar-
bejde med fag- og stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse kor-
rektioner skal behandles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, hvilke 
af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene 
kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for 
at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.  
 
For at give et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet, har Center for Øko-
nomi udarbejdet et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Ske-
maet viser hvilke ændringer foreslås indarbejdet under hvert politikområde.  
 
Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2008. 
Herefter er der korrigeret for de ændringer der blev vedtaget i overslagsårene i budget 
2008 samt for evt. tillægsbevillinger givet efter budgettets vedtagelse. Herudover ind-
går en sum over de omplaceringer der er foretaget mellem politikområderne. Disse 
omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét og der er således tale 
om nogle rent administrative omplaceringer. 
 
Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2008 og dette budgetgrundlag pris-og 
lønreguleres herefter til 2009 niveau. 
 
Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og de er disse korrektioner udvalget skal 
tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i ske-
maet og vil indgå enten under 1. ”lovgivningsændringer”, 2. ”Ændrede forudsætnin-
ger, overførselsudgifter” eller 3. ”Ændrede forudsætninger, serviceudgifter” Hver kor-
rektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.  
  
Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2009 fordelt på drift og anlæg, 
som Center for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget 
mulighed for at fremsende yderligere ønsker. 
 
Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget den 21. august, 
inden budgetforslaget sendes til første behandling. 
 
 
Stabschefen for Økonomi og IT foreslår at Sundhedsudvalget beslutter, hvilke af de 
øvrige korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2009, samt at 
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udvalget drøfter evt. ønsker til budget 2009 
 
 
Bilag: 
Basisbudget 2009 - Sundhedsudvalget 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Udvalget tilslutter sig de foreslåede korrektioner. 
 
Ønske til driften vedrørende genoptræning på 550.000 kr. udgår som følge af indarbej-
dede korrektioner. Det indarbejdede ønske om flygtninge undersøges nærmere. 
Øvrige ønsker tiltrædes. 
 
Ønsker til anlæg vedrørende Sundhedshus ændres, således at der afsættes 1 mio. kr. i 
hvert af årene 2009 og 2010. 
Øvrige ønsker tiltrædes. 
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Sagsfremstilling: 
Der laves løbende hver måned økonomiopfølgning på kommunens træk på Regionens 
sundhedsydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens E-sundhed. 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget 
tager økonomiopfølgningen til efterretning. 
 
 
Bilag: 
Budgetopfølgning pr. 31.05.08 
Budgetopfølgning pr. 30.06.08 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Til efterretning. 
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Sagsfremstilling: 
Samarbejdet mellem Region Nordjylland, praktiserende og speciallæger i Brønderslev 
og Brønderslev Kommune om at etablere et Sundhedshus til fastholdelse og rekrutte-
ring af nye læger er nået til den fase, hvor lægerne endeligt skal tilkendegive deres 
interesse i at deltage i projektet. 
 
På mødet vil blive givet sidste opdatering på status, ligesom der vedlægges bilag på 
nuværende status. 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget 
tager orientering til efterretning. 
 
 
Bilag: 
Status på Sundhedshus 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Orientering taget til efterretning. 
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Sagsfremstilling: 
Området er for nuværende en samlet afdeling med en daglig leder med ansvar for op-
gaver, udvikling og personaleledelse. Opgaverne indenfor denne afdeling er øget be-
tragteligt både i omfang og kompleksitet. Denne udvikling ser ud til at fortsætte i de 
kommende år, og for at sikre både driften, den faglige kvalitet og udvikling samt ikke 
mindst personaleledelsen indenfor hele området, foreslås en ny organisationsopdeling 
så området fremover deles og varetages af to ledere. 
 
Det ledelsesmæssige ansvar for træningsområdet og dermed terapeuterne har ligget 
under afdelingslederen af Træning og Forebyggelse. Dette har vist sig ikke at være 
hensigtsmæssigt. Dels fordi opgavemængden har været så stor at der vanskeligt har 
kunnet skabes plads til det nødvendige udviklingsarbejde, og dels fordi det vurderes at 
opdeling af ledelse og daglig drift ikke har været hensigtsmæssig.  
 
Det vurderes derfor, at der er behov for se på den ledelsesmæssige organisering af om-
rådet og det foreslås, at der oprettes en lederfunktion for træningsområdet, med ansvar 
for at varetage daglige driftsopgaver og decideret ledelsesansvar af personale på træ-
ningsområdet.  
 
Indtil nu har området været underlagt en leder for hele området træning og forebyggel-
se og med en terapeutfaglig koordinator til at sikre den faglige kvalitet på træningsom-
rådet. Denne koordinatorstilling er for øjeblikket vakant, og det vurderes, at der i høje-
re grad er behov for at opkvalificere denne stilling til også at indeholde et ledelses-
mæssigt ansvar og nedlægge den nuværende koordinatorstilling. Dels for at sikre den 
fornødne sammenhæng, men i ligeså høj grad at sikre plads til ledelse og udvikling 
indenfor såvel forebyggelses- som Genoptræningsområdet. 
 
Med den nye bevilling på 4.230.000 kr. til videreudvikling og implementering af Re-
habiliteringsopgaven, aktualiseres denne problemstilling yderligere. Rehabiliterings-
området er en kompleks opgave med snitflader mellem såvel forebyggelses området 
og Træningsområdet men også til Ældreområde, Social- og Beskæftigelsesområdet. 
 
For at imødekomme det behov der er for at sikre koordinationen mellem disse områ-
der, anbefaler Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse, at opgaven med Reha-
biliteringsprojektet placeres som en stabsfunktion direkte under lederen for Sundheds-
området. 
 
Økonomi 
Stillingen som terapeutfaglig koordinator er finansieret af bevillingen til Sundhedscen-
terprojektet frem til udgangen af 2008. 
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I aftalen mellem Regeringen og KL for 2008 blev der afsat yderligere midler til genop-
træningsområdet. Brønderslev Kommunes andel heraf var 1,9 mio.kr. Dette beløb blev 
ikke tilført genoptræningsområdet i budget 2008. Det foreslås på den baggrund, at stil-
lingen som leder af Træningsområdet finansieres af kassebeholdningen. 
 
Endelig foreslås at stillingen som leder af Træningsområdet besættes snarest muligt og 
ikke afventer budgetlægningen for 2009. Som følge af, at den terapeutfaglige koordi-
nator er stoppet, er behov for at stillingen besættes snarest muligt. Hidtil er alle genop-
træningsplaner blevet vurderet af den terapeutfaglige koordinator og den relevante te-
rapeut med henblik på at sikre den korrekte genoptræning til den enkelte borger. En 
velorganiseret og faglig forankring af træningsopgaverne i kommunen er vigtig i be-
stræbelserne på at overtage yderligere genoptræningsopgaver fra Regionen. Samtidig 
har terapeuterne pt. meget travlt som følge af, at strejken er overstået, og sygehusene 
øger antallet af operationer. I en situation med stor politisk bevågenhed på området 
samt ikke mindst øget pres er det naturligvis vigtigt, at der foretages en så kvalificeret 
vurdering af den enkelte borgers situation som muligt. 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse forelægger sagen om organisa-
tionsdeling af afdelingen Forebyggelse og Træning til høring i Sundhedsudvalget. 
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår herefter, at Byrådet 
godkender forslag til organisationsændring af afdelingen for Forebyggelse og Træning, 
hvor afdelingen opdeles i to selvstændige afdelinger med hver sin ledelse, mod en 
samtidig nedlæggelse af stillingen som terapeutfaglig koordinator. Den nye stilling 
som leder af Træningsområdet foreslås besat snarest muligt. 
 
Stillingen foreslås med virkning fra 2009 finansieret af kassebeholdningen, idet de i 
aftalen for 2008 mellem Regeringen og KL afsatte midler til genoptræningsområdet på 
1,9 mio.kr. blev tilført kassebeholdningen. 
 
Høringssvar fra Sundhedsudvalget sendes til Økonomiudvalget. 
 
Center for Økonomi bemærker, at ændringen ikke er indarbejdet som en øvrig kor-
rektion i budget 2009, samt at udgiften for 2008 i givet fald forudsættes afholdt inden 
for rammen. 
 
Bilag: 
Forslag til organisationsændring af afdelingen Forebyggelse og Træning 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Udvalget anbefaler den foreslåede organisationsændring. 
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Udvalget forudsætter, at notatet (bilaget) revideres, således at begrundelsen for organi-
sationsændringerne fremgår tydeligt, inden sagen fremsendes til Økonomiudvalget. 
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Sagsfremstilling: 
I Danmark findes der en stor gruppe børn og unge, der lever i familier med misbrug 
eller psykisk sygdom. Dette giver børnene opvækstvilkår, der både på kort og lang sigt 
kan have negative konsekvenser for dem. I Brønderslev Kommune vurderes det, at der 
i dag er estimeret 1.500 børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse (oplys-
ninger fra Sundhedsstyrelsen). 
 
De seneste år har der generelt været et stigende fokus på udsatte børn og unge i kom-
munerne, men børn af forældre med misbrug eller sindslidelse har ikke fået samme 
opmærksomhed, og dermed ikke den støtte og hjælp, som de har behov for. 
 
Servicestyrelsen har i samarbejde med konsulenter fra Socialt Udviklingscenter (SUS) 
og Muusmann samt fem kommuner, en region og to institutioner gennemført et udvik-
lingsprojekt, som har resulteret i en generel samarbejdsmodel for bedre tværfaglig ind-
sats. Anvendelsen af samarbejdsmodellen skal bidrage til: 
 
1. at der sker tidlig opsporing af børn og unge i familier med misbrug eller sindslidel-

se, 
2. at sikre tilbud, som er rettet mod netop disse børn og unge, og som hjælper dem til 

at håndtere de særlige problemer, der er forbundet med at være barn eller ung i så-
danne familier, 

3. at interne og eksterne aktører på området på trods af forskellige arbejdskulturer, 
metodiske tilgange og organisatoriske rammer samarbejder ud fra fælles mål og 
sikre at viden og bekymring formidles mellem faggrupper og sektorer. 

 
I forlængelse af udviklingsarbejdet omkring samarbejdsmodellen har Velfærdsministe-
riet udmeldt en pulje, hvorfra der kan søges midler til hel eller delvis anvendelse af 
modellen og til generelt at kvalificere indsatsen over for børn og unge af sindslidende 
eller misbrugende forældre. Den samlede pulje er på kr. 15 mio., og der er påtænkt 
bevillinger til omkring 15 projekter. 
 
Tidligere erfaringer med og nuværende tværfaglige og tværsektorielle tiltag har skabt 
grobund for, at man i Brønderslev Kommune ønsker, at videreudvikle det allerede ek-
sisterende fokus på børn og unge i familier med misbrug og sindslidelse. Denne vide-
reudvikling ses muliggjort ved bl.a. at udvikle og implementere en samarbejdsmodel 
for bedre tværfaglig indsats. 
 
Fagenheden ser et helt centralt behov for at opnå et fælles fundament i form af en fæl-
les forståelsesramme og samarbejdsstruktur/-kultur på tværs af faggrænser. Et middel 
hertil er bl.a. fælles handleplaner og anvendelse af fælles redskaber. Dette vil et pro-
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jektforløb og udviklingen af en lokal samarbejdsmodel for Brønderslev Kommune 
kunne tilføre. 
 
En vigtig opgave i projektforløbet bliver at få skabt overblik over eksisterende tilbud 
og effekter. Projektforløbet skal således også omfatte en beskrivelses- og afklaringsfa-
se i forhold til eksisterende tiltag og procedurer. For at finde frem til hvad en optimal 
samarbejdsmodel skal indeholde i Brønderslev Kommune, - hvilke redskaber, handle-
planer og aktiviteter vi skal anvende og iværksætte, - er det vigtigt at have fokus på 
effekterne af eksisterende tilbud. Tilbud som ikke giver de ønskede effekter, skal juste-
res eller helt erstattes af nye tilbud, som giver mening i forhold til det enkelte barn/ 
den enkelte unge. Og så skal projektforløbet danne baggrund for, at der indledes sam-
arbejde med regionen, psykiatrien, behandlingsinstitutioner for misbrugere, læger og 
andre relevante samarbejdspartner. 
 
Projektet vil primært være forankret i Fagenheden for Børn & Kultur, men omfatter 
også Fagenheden for Sundhed, Omsorg & Beskæftigelse.  
 
Fagenheden for Børn & Kultur er tovholder på projektet og sagen behandles i Børne- 
og Ungdomsudvalget den 12. august 2008.  
 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår ligesom som Fagen-
heden for Børn og Kultur 
 
• at der etableres et tværfagligt projekt med henblik på at udvikle og implementere 

en samarbejdsmodel, som skal være med til at sikre en mere målrettet, forebyggen-
de og sammenhængende indsats i forhold til børn i familier med misbrug og sinds-
lidelse 

• at Velfærdsministeriet ansøges om økonomisk støtte til projektet – der ansøges om 
i alt kr. 841.000 

 
Projektansøgningen sendes endvidere til behandling i følgende udvalg: 
• Børne- og Ungdomsudvalget den 12/8 
• Socialudvalget den 13/8 
• Beskæftigelsesudvalget den 25/8 
 
Påtegning fra Center for Økonomi foreligger til mødet. 
 
 
Bilag: 
Projektansøgning - Bedre tværfaglig indsats 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Jette Ramskov og Hans Chr. Holst. 
 
Anbefales. 
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1. Genoptræningsplaner 
 
Bilag: 
Genoptræning 2008 
 
 
2. Status på aftale om samarbejde med privat fysioterapi 
 
Bilag: 
Genoptræning - status på arbejdsgruppernes arbejde 
 
 
3. Vederlagsfri fysioterapi – ny lov og myndighedsansvar 
 
Bilag: 
Vederlagsfri fysioterapi 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. august 2008 
Fraværende: Jette Ramskov og Hans Chr. Holst. 
 
Ad 1. Til efterretning. 
Ad 2. Bilag hører til pkt. 1. Til efterretning. 
Ad 3. Til efterretning. 
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