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01     Godkendelse af vedtægter 
J.nr.: /dwsbkvj 
 08/10772 Åben sag 
  SU/ØK/BY
 
Deltagere: 
Inge Tengnagel 
 
 
Sagsfremstilling:  
For at kunne etablere og drive Sundhedshus i Brønderslev skal der oprettes en erhvervsdriven-
de fond. Advokathus Nord har udarbejdet forslag til vedtægter for en sådan fond. Fonden skal 
stiftes af Brønderslev Kommune. Ved Sundhedshuse forstås fast ejendom, der er lejet, opført 
eller købt af fonden med henblik på udlejning til sundhedsfaggrupper. En forudsætning for op-
rettelsen af den erhvervsdrivende fond er, at der er en grundkapital på 300.000 kr. 

Da Byrådet den 14. februar 2008 behandlede pkt. 02/413 sagen om etablering af sundhedshus i 
Brønderslev by var forudsætningen, at den erhvervsdrivende fond skulle oprettes ved indskud 
af jord i fonden samt at fonden også skulle dække etablering af sundhedshuse i kommunens 
østlige del. Denne forudsætning må nu revideres, idet sundhedshusene i øst nu har mulighed 
for at blive etableret før et sundhedshus i Brønderslev. I forlængelse af sagen vedr. frigørelsen 
af midler til oprettelse af en erhvervsdrivende fond for sundhedshuse er det nødvendigt, at der 
bliver truffet afgørelse om vedtægterne for fonden.  

Af forslaget til vedtægter fremgår det, at der skal nedsættes en bestyrelse, som består af 3-6 
medlemmer. Vedtægterne foreslår følgende sammensætning af bestyrelsen: 

• 1 administrativ repræsentant fra Region Nordjylland   

• 1 administrativ repræsentant fra Brønderslev kommune  

• 1 lejer  

Af vedtægterne fremgår det desuden, at øvrige medlemmer til bestyrelsen udpeges af den til 
enhver tid siddende bestyrelse.  

Der udbetales i forslaget til vedtægter ikke honorar til bestyrelsen. Den erhvervsdrivende 
fond foreslås at referere til Sundhedsudvalget.  

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at forslaget til vedtægter for 
Brønderslev Sundhedshus Fond fremsendes til Byrådet til godkendelse med beslutning om:  

• Antal bestyrelsesmedlemmer,  

• Sammensætning af bestyrelsen,  

• Reference til Sundhedsudvalget  

 
Påtegning fra Center for Økonomi:  
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
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Bilag:  
Udkast til vedtægter 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 03. november 2008  
Indstilles godkendt. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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02     Frigivelse af midler til oprettelse af sundhedshus fond 
J.nr.: /dwsbkvj 
 08/10775 Åben sag 
  SU/ØK/BY
 
Deltagere: 
Inge Tengnagel 
 
 
Sagsfremstilling:  
På Budget 2008 er der afsat 1.5 mil. kr. til etablering af Sundhedshuse i Brønderslev Kommu-
ne. Skitseprojektet med Sundhedshuset i Brønderslev by nu er afsluttet og det blev på Styre-
gruppemødet for Sundhedshuse den 21. august 2008 besluttet at igangsætte processen om-
kring etablering af sundhedshuse i den østlige del af kommunen.  

En forudsætning, jf. vedtægterne for oprettelsen af den erhvervsdrivende fond til Sundhedshu-
sene, er, at der er en grundkapital på 300.000 kr., der er indbetalt kontant eller ved indskud af 
jord.  

Da Byrådet den 14. februar 2008 behandlede pkt. 02/413 sagen om etablering af sundhedshus i 
Brønderslev by var forudsætningen, at den erhvervsdrivende fond skulle oprettes ved indskud 
af jord i fonden samt at fonden også skulle dække etablering af sundhedshuse i kommunens 
østlige del. Denne foudsætning må nu revideres, idet sundhedshusene i øst nu har mulighed for 
at blive etableret før et sundhedshus i Brønderslev.  

På den baggrund foreslås den erhvervsdrivende fond oprettet ved indskud af 300.000 kr. finan-
sieret af den afsatte anlægsbevilling på 1.5 mio. kr. på budget 2008. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet frigiver 300.000 
kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1.5 mill. på budget 2008 på sted nr. 48 83 01 Behandlerhus 
til oprettelse af en erhvervsdrivende fond for Sundhedshuse. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi:  
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 03. november 2008  
Indstilles godkendt. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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03     Orientering om valg af rådgiver til forundersøgelse - Sundhedshus Øst 
J.nr.: /dwsbkvj 
 08/10769 Åben sag 
  SU
 
Deltagere: 
Inge Tengnagel 
 
 
Sagsfremstilling:  
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse har, i henhold til Økonomiudvalgets be-
slutning den 21. august 2008 om kriterier for valg af rådgivere, valgt JPH-Rådgivning til at fore-
tage en vurdering af anvendelsesmuligheder for et Sundhedshus på  Dronninglund Rådhus. 
Fagenheden har valgt at indgå aftale med JPH-Rådgivning, idet de tidligere har haft opgaver for 
Brønderslev Kommune samt var rådgivere på tilbygningen til Dronninglund Rådhus i sin tid. De 
kender derfor til huset.  

 
Konklusion:  
Til efterretning. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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04     Valg af rådgiver - generelt 
J.nr.: /dwsbkvj 
 08/10769 Åben sag 
  SU/ØK/BY
 
Deltagere: 
Inge Tengnagel 
 
 
Sagsfremstilling:  
På mødet d. 21. august 2008 i Styregruppen for Sundhedshuse blev det besluttet at igangsætte 
processen med etablering af Sundhedshuse i den Østlige del af Brønderslev Kommune og som 
en følge heraf skal der foretages valg af rådgiver til projektet.  

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning fra 21. august 2008, pkt. 05/702 vedr. Kriterier for 
valg af rådgivere, blev det besluttet, at det for rådgivningsopgaver i intervallet 100.000 kr. til 
500.000 kr. gælder at::  

• Opgaver af generel karakter annonceres. Der er her tale om opgaver, hvor kommunen 
over tid typisk vil have en række ensartede opgaver. Her sikres det, at lokale rådigvere 
gøres bekendt med foretaget annoncering.  

• For opgaver af specialiseret karakter foretages valget ud fra rådgivers særlige profil og 
specifikke erfaring. Fagudvalget træffer beslutning om, hvorvidt opgaven er specialiseret 
efter indstilling fra fagenhed/stab.  

• For opgaver af hastende karakter kan annoncering/EU-udbud udelades, såfremt der 
vælges en rådgiver, der har indgået en SKI-aftale. (Aftales med fagudvalg).  

• Endvidere kan det ved valg af såvel rådgivende ingeniør som arkitekt lægges til grund, 
at de to parter har gode erfaringer med at arbejde sammen, og at der herved opnås en 
større sikkerhed for et gnidningsfrit samarbejde.  

Af Brønderslev Kommunes udbudspolitik fremgår det desuden, at det for opgaver under 
500.000 kr. er muligt alene at indhente tilbud fremfor at sende opgaven i udbud. Når der indhen-
tes tilbud, skal det sikres, at minimum 2 tilbud er fra lokalområdet og minimum 2 udefra.  

Lægerne i den østlige del af kommunen har tydeligt givet udtryk for, at de vurderer, at valg af 
rådgiver haster. Det begrundes med, at processen med etablering af sundhedshuse allerede 
har været langvarig. Tidshorisonten har således stor betydning for lægernes holdning til projek-
tet.  

Konsekvens såfremt opgaven er af generel karakter 
Ved at træffe afgørelse om at opgaven er af generel karakter, skal der foretages annoncering. 
Det tager tid, idet der er forskellige tidsfrister, som skal overholdes. Hvis opgaven vurderes til at 
være af hastende karakter, kan annoncering undlades, såfremt der vælges en rådgiver, der har 
indgået en SKI-aftale. Der spares herved tid. Det er vigtigt at være opmærksom på kommunens 
udbudspolitisk om kravet til indhentning af tilbud. Der skal således stadig indhentes tilbud fra 
minimum 2 lokale rådgivere og minimum 2 rådgivere udefra.  

Konsekvenser såfremt opgaven er af specialiseret karakter 
Ved at træffe afgørelse om at opgaven er af specialiseret karakter, vægtes rådgivers profil og 
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erfaringer. Samtidig undgår man, at opgaven skal annonceres, og der spares tid, således pro-
jektet kan igangsættes hurtigere. Der skal i dette tilfælde, jf. udbudspolitikken indhentes 4 til-
bud. Det betyder - idet det er forvaltningen, der kontakter de enkelte rådgivere - at det sikres, at 
de tilbud, som modtages, er i overenstemmelse med de besluttede kriterier for valg af rådgivere. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at der træffes afgørelse om, 
hvorvidt rågivningsopgaven er af  

• generel karakter  

• specialiseret karakter  

• generel og hastende karakter 

 
Påtegning fra Center for Økonomi:  
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 03. november 2008  
Udvalget foreslår, at opgaven udbydes som værende af generel karakter, hvor alle får adgang 
til at byde.. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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05     Status på Sundhedshus 
J.nr.: /dwsbkvj 
 08/1247 Åben sag 
  SU
 
Deltagere: 
Inge Tengnagel 
 
 
Sagsfremstilling:  
Samarbejdet mellem Region Nordjylland, praktiserende og speciallæger i Brønderslev om at 
etablere sundhedshus til fastholdelse og rekuttering af nye læger er nået til den fase, hvor læ-
gerne har godkendt de udarbejdede skitsestegninger, men finansieringen er stadig uafklaret. 
Der har for at få en afklaring været henvendelser til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
samt Velfærdsministeriet fra både Regionen og Brønderslev Kommune. 

Processen omkring etablering af sundhedshuse i øst er netop igangsat. 

På mødet vil blive givet den seneste opdatering på status. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi:  
Center for Økonomi har ingen bemærkninger. 

 
Bilag:  
Beskrivelse af samarbejdet mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune  
Godkendelse af samarbejdet mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune  
Status oktober 2008 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 03. november 2008  
Orienteringen taget til efterretning. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 

 



Sundhedsudvalget, den 03. november 2008 Side 155
 

 
06     Sammenhængende børnepolitik - overgange 
J.nr.: /dwbkes 
 08/3078 Åben sag 
  BU/SU/ØK/BY
 
Deltagere: 
Inge Tengnagel 
 
 
Beslutning i Børne. september 2008  
Fagenhedenfor Børn og Kulturs forslag godkendt. 

Jette Ramskov var fraværende. 

 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med vedtagelse af den sammenhængende børnepolitik blev det besluttet, at et af 
fokuspunkterne var beskrivelse af overgange mellem forskellige områder inden for børne- og 
ungdomsområdet med udgangspunkt i, at Børnderslev Kommune ønsker at sikre en optimal og 
koordineret indsats i forbindelse med børns overgange fra sundhedspleje til dagpleje, fra dag-
pleje/vuggestue til børnehave, fra børnehave til skolefritidsordning/skole og fra skole til ung-
domsuddannelse. 

Beskrivelserne forudsættes tillige fremlagt til drøftelse og beslutning i Sundhedsudvalget. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender over-
gange inden for følgende områder: 
1.      Sundhedspleje til dagpleje/vuggestue  
2.      Dagpleje/vuggestue til børnehave  
3.      Børnehave til skole  
4.      Fødeskole til overbygningsskole  
5.      Skole til ungdomsuddannelse 

Der henvises til nærmere beskrivelse og skemaer i vedhæftede notat. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudval-
get godkender overgange inden for følgende områder: 
1.      Sundhedspleje til dagpleje/vuggestue  
2.      Dagpleje/vuggestue til børnehave  
3.      Børnehave til skole  
4.      Fødeskole til overbygningsskole  
5.      Skole til ungdomsuddannelse 

Der henvises til nærmere beskrivelse og skemaer i vedhæftede notat. Materialet vil blive frem-
lagt mundtligt på mødet af Jytte Møller Christensen. 

 
Bilag:  
Sammenhængende Børnepolitik - overgange 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 03. november 2008  
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Indstilles godkendt med den bemærkning, at procedurerne for håndtering af oplysninger efter 
endt brug beskrives. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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07     Forstærket indsats over for gravide alkoholmisbrugere – døgnbehand-

ling med mulighed for tilbageholdelse.  
J.nr.: /dwsbkvj 
 08/9689 Åben sag 
  SU/ØK/BY
 
Deltagere: 
Inge Tengnagel 
 
 
Sagsfremstilling:  
Den 1. juli 2007 trådte sundhedslovens regler (§141 a-g) om tilbageholdelse af gravide alko-
holmisbrugere i behandling i kraft, jf.  lov nr. 511 af 6. juni 2007. Loven giver kommunerne mu-
lighed for at give et tilbud i form af en kontrakt til gravide alkoholmisbrugere om at kunne blive 
tvangstilbageholdt i en kort periode. Formålet er at forhindre, at den gravide kvinde ved indta-
gelse af alkohol volder skade på fostret. En betingelse for at anvende tilbageholdelsesordnin-
gen er, at der er truffet en beslutning herom i Byrådet. Byrådet er i henhold til § 8 i bekendtgø-
relsen om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling forpligtet til årligt pr. 1. ok-
tober at oplyse over for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, om der er truffet beslutning 
om at anvende Sundhedslovens bestemmelser og på hvilke institutioner.  

Brønderslev Kommunes Misbrugsgruppe har ikke kendskab til, at nogen har været tilknyttet  
Region Nordjyllands Baggrundsteam siden 1. januar 2007.  JordmoderNordjylland har oplyst, at 
man inden for de sidste 5 år kun har været bekendt med 1 gravid alkoholmisbruger i Brønders-
lev Kommune. Det vides dog ikke, om kvinden ville have været i målgruppen for tilbageholdelse. 
Der har således indtil nu ikke været noget behov for at anvende henholdsvis Region Nordjyl-
lands baggrundsteam og tilbageholdelsesmuligheden.  

Region Nordjyllands ansøgning om satspuljemidler 

Den Administrative Styregruppe i Region Nordjylland godkendte i juni 2007, at Region Nordjyl-
land på vegne af og i samarbejde med kommunerne i regionen ansøgte om midler til at etable-
ring af døgnbehandling til gravide misbrugere med mulighed for tilbageholdelse.  

Hvis Region Nordjyllands projektansøgning skal omfatte muligheden for tilbageholdelse i be-
handlingen, skal ansøgningen om projektpuljen indeholde dokumentation for, at der er en eller 
flere nordjyske kommunalbestyrelser, som har truffet afgørelse om/overvejer at udføre forsøg 
med tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere. Derfor har Region Nordjylland i brev af 2. juli 
2008 forespurgt de nordjyske kommuner om status i forbindelse med beslutningsprocessen 
omkring § 141a. Region Nordjyllands Misbrugscenter har beskrevet et landsdækkende døgn-
behandlingstilbud til gravide misbrugere, som kan rumme opgaven med tvangstilbageholdelse i 
henhold til Sundhedslovens § 141b. Der påtænkes et nyt selvstændigt tilbud på døgnafdelingen 
i Vrå, hvor der i det allerede eksisterende byggeri er plads til at rumme fem kvinder. Behandlin-
gen varetages i samarbejde med Baggrundsteamet, som tilknyttes tilbudet som specialkonsu-
lenter og sparringspartnere, både i forhold til indholdsdelen på tilbuddet og konkret i forhold til 
hver enkelt sag. 

Region Nordjylland har i deres ansøgning lagt op til, at de kommuner, der vælger at benytte til-
budet, betaler sædvanlig døgntakst for opholdet, mens projektmidlerne går til at betale de eks-
tra udgifter, som der vil være med bl.a. vågne nattevagter, psykolog, familieterapeutisk bistand 
mv. Det står således kommunerne frit for, om de vil benytte tilbudet. Hvis de gør, vil det koste 
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det samme, som hvis kommunen havde visiteret dem til enhver anden døgnbehandling. Det er 
vigtigt at være opmærksom på, at der er behandlingsgaranti på stofmisbrugsområdet, hvilket 
betyder, at kommunen skal stille et behandlingstilbud til rådighed senest 14 dage efter, at en 
misbruger har henvendt sig med ønske om behandling. Der vil således ikke være en merudgift 
ved at anvende det særlige tilbud.  

Fagenheden vurderer - med tanke på de dokumenterede risici for alvorlige skader på fostre af 
alkoholmisbrugende mødre - at muligheden for tilbageholdelse bør anvendes. Det er dog vigtigt, 
at der er mulighed for, at tilbageholdelsen kan ske inden for en rimelig geografisk afstand. Dette 
er afhængigt af, om Region Nordjylland får midler fra SATS- puljen til etablering af tilbuddet.  

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at  

• Byrådet godkender, at tilbageholdelsesordningen for gravide alkoholmisbrugere, jf. 
Sundhedsloven § 141 a, besluttes anvendt i Brønderslev Kommune, for så vidt at der 
etableres et tilbud i regi af Misbrugscenter Nord, Region Nordjylland , og  

• Brønderslev Kommune tilkendegiver overfor Region Nordjylland, at kommunen overvejer 
at udføre forsøg med tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i det omfang, kom-
munen bliver bekendt med kvinder i denne målgruppe.  

 
Påtegning fra Center for Økonomi:  
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

 
Bilag:  
Anmodning om tilbagemelding om Byrådets beslutning 
Brev til kommuner fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
Notat om gravide misbrugere 
511 af 06/06 2007. Lov om ændring af sundhedsloven 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 03. november 2008  
Orientering givet af leder af socialcentret Annie Frandsen. 
Udvalget indstiller fagenhedens forslag. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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08     Lov om Social Service § 18, Støtte til frivilligt socialt arbejde 
J.nr.: /dwsbkvj 
 08/2351 Åben sag 
  SU
 
Deltagere: 
Inge Tengnagel 
 
 
Sagsfremstilling:  
Lov om Social Service, § 18 frivilligt socialt arbejde, danner baggrund for den frivillighedspolitik, 
som Brønderslev Kommune har vedtaget. Af denne fremgår, at tilskud kan søges og bevilges 
målrettet aktiviteter til det frivillige område, forudsat at aktiviteterne målretter sig til socialt sårba-
re grupper, og at det er den frivillige indsats, der er det bærende element.  

Konkret er dette beskrevet i politikken således: 

• Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og en-
keltpersoner 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 til-
skud til lønninger, transport etc.  

• Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis per-
soner i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt 
stillede. 

Der er to ansøgningsfrister hvert år, og der er ved første ansøgningsrunde i 2008 indkommet 57 
ansøgninger, hvoraf 46 blev imødekommet. Ved anden ansøgningsrunde er der indkommet 54 
ansøgninger. 

Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold og vægtning af det 
frivillige element.  

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår på baggrund af ansøgninger-
ne fra støtteforeninger, at der som udgangspunkt gives tilskud til de ansøgte aktiviteter jf. ved-
lagte skema.  

 
Påtegning fra Center for Økonomi:  
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

 
Bilag:  
Ansøgningsoversigt 2. runde 2008 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 03. november 2008  
Godkendt. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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09     Forbrug af Regionens ydelser på Sundhedsområdet 
J.nr.: /dwsbkvj 
 08/58 Åben sag 
  SU
 
Deltagere: 
Inge Tengnagel 
 
 
Sagsfremstilling:  
Der laves løbende hver måned økonomisk opfølgning på kommunens træk på Regionens 
sundhedsydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens E-Sundhed. 

Der foreligger nu træk for august og september måneder 2008. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager 
økonomiopfølgningen til efterretning.  

 
Påtegning fra Center for Økonomi:  
Center for Økonomi har ingen bemærkninger. 

 
Bilag:  
Budgetopfølgning pr. 30.09.08 på aktivitetsbestemt medfinansiering, genoptræning 
Budgetopfølgning pr. 31.08.08 på aktivitetsbestemt medfinansiering og genoptræning 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 03. november 2008  
Til efterretning. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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10     Mødekalender for 2009 
J.nr.: /dwsvldf 
 08/9388 Åben sag 
  SU/ØK/BY

 
Indstilling:  
Mødekalenderen er revideret jf. Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2008.  
 
Deltagere: 
Inge Tengnagel 
 
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 23. oktober 2008  
Sendes i høring. 

Budgetprocessen tilpasses, således at 2. behandling bliver i uge 42. 

 
Sagsfremstilling:  
Forretningsledelsen fremsender forslag til mødekalender for 2009 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 2008  

• Møderne er lagt på samme tidspunkt på dagen som i 2008  

• 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 kun planlagt ét møde i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af budgetseminar. 

Det foreslås, at Økonomiudvalget sender forslaget til høring i resterende udvalg. 

 
Bilag:  
Forslag til mødekalender 2009, tilrettet efter Økonomiudvalgets beslutning i møde den 23. okto-
ber 2008 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 03. november 2008  
Sundhedsudvalgets møde den 14. april ønskes flyttet til den 20. april. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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11     Budget 2009 
J.nr.: /dwokhoc 
 08/47 Åben sag 
  SU
 
Deltagere: 
Inge Tengnagel 
 
 
Sagsfremstilling:  
Efter at Byrådet den 9. oktober 2008 vedtog budgettet for 2009, skal der følges op på de be-
slutninger/ændringer, vedtagelsen af budgettet medfører for Sundhedsudvalgets område. 

Til mødet vil der ligge forslag /handleplaner til gennemførelse af ændringerne. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget drøfter gennem-
førelsen af de overordnede beslutninger, der er truffet for Sundhedsområdet. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi:  
Center for Økonomi har ingen bemærkninger, idet forslag/handleplaner først vil foreligge til 
mødet. 

 
Bilag:  
Udmøntning af besparelser - LUKKET 
Registrering af aktiviteter 2007 - LUKKET 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 03. november 2008  
Sagen blev flyttet fra lukket møde til åben dagsorden. Bilagene forbliver lukket. 

Godkendt. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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12     Orientering 
J.nr.: /dwsuit 
 08/1759 Åben sag 
  SU
 
Deltagere: 
Inge Tengnagel 
 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 03. november 2008  
Møde om fremtidige sundhedsaftaler den 21. november 2008. 
Orientering om antal genoptræningsplaner i september. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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