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01     Lokaler til Sund By 
J.nr.: 82.04.00G00/dwsuit 
 08/16608 Åben sag 
  SU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med budgetforliget for 2009 vedtog Byrådet, at Forebyggelsesområdet skulle spare 
350.000 kr. udover den allerede budgetterede reduktion fra 2008 til 2009 på 1.200.000 kr. Sam-
tidig var det en del af budgetforudsætningerne, at Sund By skulle flyttes til Sophielund, og at der 
hermed kunne indregnes en forventet lejeindtægt ved udlejning af Slotsgade 41 på 100.000 kr. 

Der er ved nedprioritering af borgerrettede forebyggelsesopgaver, samt afskedigelse, opnået en 
delvis indfrielse af budgetforudsætningerne, som er godkendt i Sundhedsudvalget den 3. no-
vember 2008. Den resterende del af besparelsen skal fremkomme ved at flytte Sund By til Gen-
optræningscentret Sophielund, jf. budgetforliget. 

Sund By rummer udover lokaler til forebyggende tilbud til kommunens borgere også arbejds-
plads for de medarbejdere der er beskæftiget med området, blandt andet fysio- og ergoterapeu-
ter, høreomsorg, forebyggende hjemmebesøgere samt diætist. Der skal derfor skaffes plads til 
såvel medarbejdere som Sund By i lokalerne på Sophielund. Det medfører at der er behov for 
nogle bygningsmæssige ændringer i stuetagen, samt inddragelse af 3 kælderrum til kontorer for 
medarbejdere. 

Der er taget kontakt til Fagenheden for Teknik og Miljø´s bygningsmyndighed, som har vurderet 
at der er behov for en byggetilladelse, da anvendelsesændringen til kontor i kælderen kræver 
dette. 

Bygningsmyndigheden vurderer ”lokalerne, hvor der søges indrettet kontorer, uegnede til konto-
rer og lignende”. Vurderingen er foretaget på baggrund af foreliggende tegninger og beskrivel-
ser. 

Den oprindelige forudsætning om opnåelse af en lejeindtægt på 100.000 kr. ved fraflytning af 
Slotsgade 41 er hermed bortfaldet, idet Sund By ikke kan flyttes til Sophielund. Samtidig har en 
anden forudsætning for at opnå besparelsen på Forebyggelsesområdet været, at der er sket en 
personalemæssig reduktion på området. Oprindelig var det forudsat at der ved at flytte Sund By 
til Sophielund kunne anvendes personale herfra til at varetage borgerbetjening af Sund By´s 
brugere. Denne forudsætning er hermed ligeledes bortfaldet. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget drøfter 
alternative løsninger til opnåelse af budgetforudsætningerne. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker, at der mangler 100.000 kr. i at opnå besparelsen. 

 
Bilag: 
Notat om flytning af Sund By Dronninglund 
Bygningsmyndighedens vurdering vedr. indretning af kontorer i kælder på Sophielund 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. januar 2009  
Udvalget indstiller, at besparelsen findes inden for udvalgets egen ramme. 
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Peer Thisted indstiller, at sagen fremsendes til Økonomiudvalget/Budgetkoordineringsgruppen.
 
Jette Ramskov var fraværende. 
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02    Sundhedshus i Dronninglund 
J.nr.: 16.20.00P20/dwsuit 
 08/821 Åben sag 
  SU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet besluttede på møde den 11. september 2008, sag nr. 17, at der skulle udarbejdes et 
beslutningsgrundlag vedrørende mulighederne for at etablere et Sundhedshus på Dronning-
lund Rådhus. 

Udgangspunktet for etableringen af et Sundhedshus er, at Regionen, lægerne og kommunen 
har et fælles ønske om etablering af Sundhedshuse i kommunen. Regionen har udstedt 24 
ydernumre i Brønderslev Kommune, hvoraf 7 pt. er ledige. Brønderslev Kommune er dermed 
den kommune i Nordjylland, der mangler flest læger. Tilflyttere har dermed meget svært ved at 
få tildelt en læge inden for kommunen. Hertil kommer, at en række af de nuværende læger er 
tæt på pensionsalderen. Brønderslev Kommune ønsker at være en attraktiv bosætningskom-
mune, og vil derfor gerne medvirke til at der er en tilstrækkelig lægedækning i kommunen.  

Der er nu i samarbejde mellem lægerne, JPH-Rådgivning og fagenheden udarbejdet et skitse-
forslag, som lægerne finder vil være en attraktiv og fremadrettet løsning. Lægerne finder place-
ringen på det nuværende Rådhus meget attraktiv, idet der dels er tale om gode lokaler centralt 
placeret i byen, dels at busruter fra oplandet passerer tæt forbi Rådhuset. Det udarbejdede for-
slag giver mulighed for at samle lægerne i Dronninglund, Asaa og Agersted samt øjenlægen i 
Dronninglund i et samlet hus. 

På mødet i Forretningsledelsen den 2. december 2008blev det besluttet, at FAS/SOB og afde-
lingen for Bygninger & Beredskab skulle arbejde videre med sagen, således der kan forelægges 
et beslutningsgrundlag for Byrådet i jaunar. 

Der er nu udarbejdet 2 alternativer. 

Model 1. Der etableres et Sundhedshus i den nye del af Dronninglund Rådhus. Visitationen, 
Socialcentret og Borgerservice flyttes til andre adresser. Fagenheden for Teknik og Mil-
jø får inddraget 9 arbejdspladser, og må som følge heraf enten klare sig med mindre plads eller 
blive delt over flere geografiske lokationer. Denne model fordrer, at der skabes plads til Borger-
service og evt. Teknik og Miljø andetsteds i Dronninglund, mens hovedparten af Visitationen og 
Socialcentret kan flyttes til Brønderslev, hvor Bredgade 60 vil kunne huse flertallet af disse 
medarbejdere. 

Model 2. Der etableres et Sundhedshus i den nye del af Dronninglund Rådhus. Borgerservice 
forbliver på Rådhuset i Dronninglund og den resterende plads anvendes til at samle andre 
kommunale institutioner i Dronninglund. Det kunne være Sundhedsplejen og/eller Sund by 
og/eller biblioteket. De herved ledigblevne bygninger kunne herefter sælges. Der opføres en til-
bygning til Rådhuset i Brønderslev (er lokalplanlagt), hvortil Visitationen, Socialcentret og Fa-
genheden for Teknik og Miljø flyttes. Bredgade 60 i Brønderslev vil også kunne indgå i denne 
lokalekabale. 

Økonomi. Udlejning af dele af Rådhuset i Dronninglund vil give kommunen en årlig huslejeind-
tægt på anslået 1 mio.kr. Der skal endvidere foretages en række ombygninger med henblik 
på indretning af Sundhedshus. Disse er anslået til ca. 5,5 mio.kr. Ombygningen bør foretages af 
kommunen, som herefter lejer det ombyggede Sundhedshus til lægerne via den erhvervsdri-
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vende fond. Det forudsættes, at kommunen kan opnå dispensation fra lånerammen til at foreta-
ge ombygningen. Det forudsættes endvidere, at lægerne betaler husleje således, at ombygnin-
gen bliver udgiftsneutral for kommunen. 

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2009, at der skulle opnås et provenu på 0,2 mio. 
kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. fra 2010 på udlejning af Bredgade 60 i Brønderslev. Såfremt Bredgade 
60 anvendes til genhusning af medarbejdere i forbindelse med etablering af Sundhedshus på 
Dronninglund Rådhus, vil huslejeindtægten på 1 mio. kr. skulle nedskrives med 0,2 mio. kr. 
henholdsvis 0,4 mio.kr. Restprovenuet vil kunne anvendes til at løse genhusningen i model 1. 

Vælger Byrådet model 2, vil nogle af de eksisterende bygninger i Slotsgade, Dronning-
lund kunne sælges, og provenuet herfra vil sammen med lejeindtægten fra Dronnninglund Råd-
hus kunne indgå i finansieringen af tilbygningen til Brønderslev Rådhus. Udgiften hertil er an-
slået til 20-22 mio. kr. 

Lægerne har fortsat betinget sig en maksimal husleje på 800 kr./m2 incl. moms. Ovenstående 
opgørelse af lejeudgifterne overstiger dette beløb, og der er derfor behov for en løsning af den-
ne økonomiske udfordring. Løsningen af denne udfordring kan indvolvere ministeriet - i form af 
ændret lovgivning, Regionen og kommunen. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet træffer afgørelse 
om  

• hvorvidt der skal etableres et Sundhedshus på Dronninglund Rådhus og i forlængelse 
heraf at der arbejdes videre med de afledte genhusningsopgaver   

• model 1 eller model 2 i givet fald skal lægges til grund  

Forretningsledelsen udtaler fra mødet d. 2. december 2008, at det ikke kan anbefales: 

• at der gennemføres løsninger, der indeholder en yderligere opsplitning af fagenheder  

• at der gennemføres løsninger, hvor kontor- og borgerservicefaciliteter for medarbejdere 
og borgere bliver forringet.  

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har i sin påtegning lagt til grund, at der lægges op til en principbeslutning 
og ikke en bevillingssag. Center for Økonomi har derfor ingen bemærkninger til sagen. 

 
Bilag: 
Sundhedshus i Dronninglund - Fremtidig stueplan - areafordeling 
Model 2 Sundhedshus i Dronninglund - Fremtidig stueplan 
Fremtidig 1.sal - areal 27.11 
JPH´s skrivelse af 08.12.08 
Forundersøgelse model 2 - JPH 
Udtalelse fra Dronninglund Lægehus 
Udtalelse fra øjenlæge Mette Kaas-Hansen, Dronninglund 
Lokalplan Brønderslev Rådhus inkl. mulighed for tilbygning 
Notat vedr. Sundhedshus på Dronninglund Rådhus 
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. januar 2009  
Udvalget indstiller, at der etableres sundhedshus på Dronninglund Rådhus, og at lægerne skal 
betale en markedsleje. 
Udvalget indstiller, at der arbejdes videre med model 2. 
Johnny Sort Jensen indstiller videre, at der tages hensyn til Forretningsledelsens udtalelse. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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03     Status på Sundhedshuse - december 2008 
J.nr.: 16.00.00G01/dwsuit 
 08/1247 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Samarbejdet mellem Region Nordjylland, praktiserende og speciallæger i Brønderslev Kommu-
ne om etablering af sundhedshuse til fastholdelse og rekruttering af nye læger er nået til den fa-
se, hvor konkretiseringsprocessen omkring etablering af sundhedshuse i den østlige del af 
kommunen er igangsat.  

På mødet vil blive givet den seneste opdatering på status. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til ef-
terretning. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. januar 2009  
Udvalget indstiller, at Byrådets beslutning af 9. oktober 2008 om overdragelse af areal fremsen-
des til fornyet behandling så hurtigt som muligt med henblik på at kunne realisere Sundhedshu-
set. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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04     Forbrug af regionens ydelser 
J.nr.: 16.20.00S29/dwoksm 
 08/58 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Der udarbejdes hver måned økonomisk opfølgning på kommunens træk på Regionens sund-
hedsydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens E-Sundhed. 

Der foreligger nu data på 11 mdr.´s forbrug. 

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

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

 
Bilag: 
11 mdr.´s forbrug 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. januar 2009  
Til efterretning. 

Jette Ramskov var fraværende. 

 



Sundhedsudvalget, den 12. januar 2009 Side 188
 

 
05     Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune - 

orientering om styregruppemøde 
J.nr.: 16.00.43G01/dwsuit 
 08/18995 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Der er indgået Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune. Aftalen er
et aftalekoncept for samarbejde parterne imellem inden for Sundhedsområdet, og der er dels 
indgået en generel Sundhedsaftale for alle kommuner i Regionen, dels en bilateral aftale mel-
lem Regionen og Brønderslev Kommune. 2 gange om året mødes politiske repræsentanter fra 
hver aftalepart, til styregruppemøde. Hensigten med disse møder er at holde samarbejdet opda-
teret. 
  
Der har den 19. december 2008 været afholdt styregruppemøde, og der fremlægges en oriente-
ring om mødet. 
  
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager 
orientering om styregruppemødet til efterretning. 
 
Bilag: 
Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland - er tidl. sendt til med-
lemmerne 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. januar 2009  
Til efterretning. 

Jette Ramskov var fraværende. 

 



Sundhedsudvalget, den 12. januar 2009 Side 189
 

 
06     Orientering 
J.nr.: /dwsuit 
  Åben sag 
  SU

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. januar 2009  
Følgende pjecer blev uddelt på mødet: 

• Sundhedspolitik i Brønderslev Kommune  

• Kommunernes samarbejde med de frivillige foreninger, §18 redegørelsen for 2007 

Jette Ramskov var fraværende. 
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