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01 Forbrug af regionens ydelser på Sundhedsområdet - 2009 
J.nr.: 16.20.00S29/dwoksm 
 09/9847 Åben sag 
  SU

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

 
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 2. og 3. måned i 2009. 

Herudover foreligger en opgørelse over kommunens registrerede udgifter i 2008 sammenholdt
med Sundhedsstyrelsens registrerede udgifter i 2008.  

Iflg. KL vil der først foreligge en endelig beregning i juni 2009 på midtvejsreguleringen jfr. Øko-
nomiaftalen for budget 2009. Iflg. seneste udmelding fra KL var der på landsplan et mindre-
forbrug på ca. 300 mio., hvilket iflg. bloktilskudskudsnøglen vil betyde en tilbagebetaling på ca. 
2 mio. kr. for Brønderslev kommune.  

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

 
Bilag:  
2 mdr.s forbrug 2009 (december og januar mdr.) 
3 mdr.s forbrug 2009 (december-februar) 
Årsforbrug 2008 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 18. maj 2009:  
Susanne Mariegaard og Jens Davidsen deltog under dette punkt. 

Til efterretning. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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02 Ansøgninger til Frivilligt Socialt Arbejde § 18 - Første runde 2009 
J.nr.: 16.00.13Ø40/dwsuit 
 09/228 Åben sag 
  SU

 
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 socialt sårbare
grupper, og at det er den frivillige indsats, der er det bærende element. 

Konkret er dette beskrevet i Frivillighedspolitikken: 

• 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 til området afsat 384.165 kr. til fordeling i to runder i 2009. Det indstillede beløb andra-
ger  240.800 kr. Erfaringsmæssigt er der flest ansøgninger i første runde. 

Der er to ansøgningsfrister hvert år, og der er ved første runde i 2009 indkommet 69 ansøgnin-
ger. Heraf vurderes 58 ansøgninger at opfylde Frivillighedspolitikkens kriterier for tildeling, og fo-
reslås tildelt i forhold til vedlagte skema. 

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. 

 
Bilag:  
Ansøgningsoversigt 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 18. maj 2009:  
Fagenhedens forslag godkendes, idet forslag nr. 66 afvises, da foreningens formål ikke vurde-
res at leve op til Frivillighedspolitikkens formål. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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03 Tilskud til transport efter § 18 i Lov om Social Service - Frivillighedspo-

litik 
J.nr.: 16.00.13Ø40/dwsuit 
 09/15092 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling:  
Der har været afholdt møde i Ældrerådet den 1. april 2009. På mødet fremkom der et ønske fra
repræsentanter indenfor Pensionistforeningerne om at afsætte en del af puljen til frivilligt socialt
arbejde, efter § 18, lov om Social service, øremærket til kørsel af svage ældre, i forbindelse 
med pensionistforeningernes udflugter. Borgmesteren lovede at undersøge muligheden herfor. 
  
Der gives i dag ikke tilskud til transport efter § 18 jf. Brønderslev Kommunes Frivillighedspolitik.
  
I Vejledning til § 18, lov om Social Service, beskrives intentionerne med loven således, at sigtet 
er at bedre betingelserne for den frivillige indsats, gøre den mere synlig i lokalområdet og sikre
et bedre samspil med de offentlige sociale tilbud i kommunen. 
  
Der er tale om, at den frivillige indsats er afgørende, dvs. indsatsen er ikke-lønnet, men der kan 
godt være tale om godtgørelse af omkostninger i direkte forhold til udførelsen af denne. 
Derudover skal den frivillige indsats foregå inden for det sociale og sundhedsmæssige område.
  
Endelig siger vejledningen, at den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige
arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende. 
  
På baggrund af denne vejledning, har Brønderslev kommune formuleret og godkendt en Frivil-
lighedspolitik. 
  
I Frivillighedspolitikken er det blandt andet præciseret, at der ikke gives tilskud til transport. 
  
Konkret er dette beskrevet i politikken: 
  
• 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 tilskud til løn-
ninger, 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 har tidligere i gamle Brønderslev Kommune været åbnet for denne mulighed, da mange
foreninger lavede udflugter, hvortil man behøvede bus til at transportere ældre med ganghjæl-
pemidler. En stor del af puljen blev da anvendt til dette formål. 
  
I den nuværende Frivillighedspolitik for Brønderslev Kommune, er dette ikke muligt.  
Her er lovens intention om, at kommunen ved hjælp af puljen, skal fremme samarbejdet med
det frivillige område i bred forstand, med henblik på at sikre et bedre samspil mellem de frivillige
sociale organisationers aktiviteter og kommunale sociale tilbud. Dette findes ikke foreneligt med
at udlægge dele eller hele puljen til transportomkostninger. 
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Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget lægger 
Brønderslev Kommunes gældende Frivillighedspolitik til grund for indstilling af tilskud efter § 18,
hvorfor der ikke kan gives tilskud til transport. 
  

 
Bilag:  
Frivillighedspolitik 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 18. maj 2009:  
Fagenhedens forslag godkendt. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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04 Kronikerområdet - udfyldningsaftaler 
J.nr.: 16.00.43P27/dwsuit 
 08/1767 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling:  
Sundhedslovens § 119 stk. 3 lægger op til, at Kommunernes nye ansvar for patientrettet fore-
byggelse skal koordineres med Regionens ansvar og indsats. På den baggrund er der i forbin-
delse med indgåelse af Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev kommune
aftalt indgået en rammeaftale om den overordnede organisering af Kroniker indsatsen. 

Heri beskrives: 

• Fælles principper for sammenhængende og styrkede patientforløb  

• Generel arbejdsdeling og dialog mellem region, kommune og praktiserende læger m.fl.  

• Bestemmelser der sikrer, art indsatsen bygger på evidens og fælles kvalitet i ydelserne  

Denne generelle rammeaftale lægger op til at der indgås sygdoms specifikke aftaler for de en-
kelte kroniske lidelser, der skal præcisere 

• Regionens og kommunens myndighedsansvar i de enkelte dele af patientforløbet  

• Den specifikke arbejdsdeling for sygdomsgruppen, dvs. hvem gør hvad  

• Den aktivitet, aftalerne indebærer for region og kommune  

Brønderslev Kommune har for nuværende et rehabiliteringsprojekt, som bliver finansieret af pul-
jemidler. Det har været aftalt at når der forelå erfaringer med organisering af fordeling og ind-
hold i opgaverne, skulle der indgås udfyldningsaftaler, på de tre specifikke kronikerforløb, som 
projektet omfatter. Det drejer sig om indsatser i forhold til Diabetes 2, KOL (Kronisk Obstruktiv
Lungesygdom) samt Borgere med Hjerte-Kar lidelser. 

Der er fra Regionen fremkommet et estimat på at opgaven for disse tre patientgrupper omhand-
ler ca. 4.100 borgere i Brønderslev Kommune. Kommunen er forpligtiget til og har ansvar for
den forebyggende indsats og skal koordinere og samarbejde med Regionen om de patienter
som ligger i kronikerpyramidens niveau 2. 

Erfaringerne fra vores hidtidige organisering af opgaven er,  at jo tættere på borgeren opgaven 
løses, jo større tilslutning er der fra målgruppen. For så vidt angår borger med KOL, er der her
tale om en meget ressourcesvag målgruppe, for hvem udkommet af indsatsen er afhængig af
nærhedsprincippet. Borger med Hjerte Kar lidelser og Diabetes er for en dels vedkommende
kendetegnet ved at være tilknyttet arbejdsmarkedet, hvorfor en hurtig og nærværende indsats
ofte er påkrævet, for at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår på den baggrund at Brøn-
derslev Kommune indgår udfyldningsaftaler for KOL, Diabetes 2 samt Hjerte-Kar, med Region 
Nordjylland. 
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Påtegning fra Center for Økonomi:  
Center for Økonomi bemærker, at nedenstående takster skal anvendes ved mellemkommuna-
le afregninger. 

Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C 

 
 
Genoptræningsgruppe 1, ambulant   619,- kr. pr. gang (2009-pris) 
Genoptræningsgruppe 2, ambulant   826,- kr. pr. gang (2009-pris) 
Genoptræningsgruppe 3, ambulant   1.334,- kr. pr. gang (2009-pris) 

  

 
Bilag:  
Udfyldningsaftale diabetes type 2 - endelig version 
Udkast - Generel rammeaftale - 2 udgave 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 18. maj 2009:  
Fagenhedens forslag godkendt. Ambitionsniveauet er, at den nuværende rehabiliteringsindsats 
kan videreføres. Der udarbejdes casebeskrivelse, hvor økonomien ved henholdsvis egen løs-
ning af opgaven og løsning af opgaven i regionalt regi belyses. 

De udfyldte aftaler ønskes behandlet i Byrådet. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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05 Status på Rehabiliteringsprojekt maj 2009 
J.nr.: 16.08.05Ø54/dwsuit 
 09/3483 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling:  
Brønderslev Kommunes Rehabiliteringsprojekt er efter opstart af nye hold og udgående funktio-
ner pr. 1/1 2009 kommet godt i gang. Der er udarbejdet en status på Rehabiliteringsområdet  pr. 
10. maj 2009, dvs. + holdene efter påske 2009: 

De foreløbige resultater viser at ved at følge rehabiliteringsforløbet opnår alle: 

• en optimeret udnyttelse af deres sygdomsspecifikke medicinske behandling 

• en betydelig større mestring af deres kroniske lidelse 

• et betydelig højere funktionsniveau 

• langt bedre motionsvaner 

• at alle deltager ihærdigt i den fysiske træning 

Rehabiliteringsteamet opbygger en velfungerende organisation omkring indsatsen til de 
kronisk syge borgere 

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

 
Bilag:  
Status - maj 2009 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 18. maj 2009:  
Til efterretning. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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06 Rehabilitering og træningstilbud til borgere med kræftdiagnoser 
J.nr.: 16.08.05P20/dwsuit 
 09/15097 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling:  
Der har på et tidligere Sundhedsudvalgsmøde, december 2008, været diskuteret forebyggelses-
tilbud til borgere med en kræftdiagnose. 
  
Brønderslev Kommune har ikke et tilbud målrettet denne patientgruppe. Der har som en løsning
været tilbudt plads på Motion på Recept til de borgere, som har kunnet have udbytte af dette.  
  
Kommunen har i vinter indledt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om at etablere et lokalt
tilbud. 
Tilbuddet skal indeholde træning og undervisning i at leve med en kræftsygdom, samt give bor-
geren mulighed for at erfaringsudveksle i et trygt rum med frivillige medarbejdere fra Kræftens 
Bekæmpelse. 
Samarbejdet er mundet ud i en ansøgning til Kræftens Bekæmpelse, hvori der ansøges om
lønmidler til den fysioterapeutiske indsats. 
Brønderslev Kommune bidrager med lokaler, adm. m.m. 
  
Det forventes, at der kan etableres et tilbud om træning og psykosocial støtte til borgere med
kræftdiagnose efter sommerferien. 
  
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget tager orienteringen til 
efterretning. 
  

 
Påtegning fra Center for Økonomi:  
Center for Økonomi forventer ikke øgede udgifter, idet lønudgiften skal afholdes af ansøg-
te midler. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 18. maj 2009:  
Til efterretning. 

Johnny Sort Jensen øsnker præciseret, at kommunen ikke har eet rehabiliteringstilbud til kræft-
ramte, men alene motion på recept, som er en forebyggende indsats. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 

 



Sundhedsudvalget, den 18. maj 2009 Side 217
 

 
07 Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2009  
J.nr.: 00.30.10Ø09/dwokhoc 
 09/11841 Åben sag 
  SU

 
Indstilling:  
Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: 

Fremsendes til fagudvalg med opfordring til at finde mulige afdækninger og initiativer som kom-
pensation for overskridelserne på service- og overførselsudgifterne. 

Punktet genoptages på næste økonomiudvalgsmøde. 

Opfølgning på aftalepunkter i budget 2009 udleveret. 

Mikael Klitgaard var fraværende. 

 

Sagsfremstilling:  
Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 1 pr. 31. 
marts 2009.   

Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølg-
ningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og
Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.  

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:  

Serviceudgifter............................................................................................ +10.534.000 kr.

Overførsler.................................................................................................. +11.160.000 kr.

Finansiering................................................................................................ +498.000 kr.

Netto........................................................................................................... +22.192.000 kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte
bilag over den samlede budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2009. Endvidere vedlægges status
vedr. opfølgningen på opmærksomhedspunkter fra budget 2009. 

Forretningsledelsen drøftede i møde den 28. april 2008 budgetopfølgning 1 med følgende
bemærkninger: 

I forhold til overførselsudgifterne vil der formentligt komme en midtvejsregulering i 2009 som
delvis kan finansiere merudgifterne. KL er i gang med at undersøge kommunernes forventnin-
ger til overførselsudgifterne og resultatet heraf vil formentlig foreligge medio maj 2009. Sidst KL
undersøgte området, var forventningen en samlet overskridelse på ca. 1 mia. kr. i 2009 og
Brønderslev Kommunes forholdsmæssige andel heraf udgør ca. 6.0 mio. kr. Det anbefales, at 
merforbruget på overførselsudgifterne ses i sammenhæng hermed. Samtidig kan det overvejes
at afhjælpe stigningen i overførselsudgifterne ved at investere sig ud af problemerne, f.eks. ved
flere ansatte på Jobcentret. 
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Vedrørende merudgifterne på serviceudgifterne opfordrer Forretningsledelsen til, at det samle-
de Byråd træffer beslutninger, der kan bremse stigningen i serviceudgifterne og herunder, at det
besluttes, hvorvidt der skal igangsættes en udarbejdelse af et afdækningskatalog og i givet fald 
hvor stor en procentsats, der ønskes afdækket. 

 
Bilag:  
Budgetopfølgning 31-3-2009 - Revideret 7-5-2009 
Aftalepunkter til budgetopfølgning - revideret udgave 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 18. maj 2009:  
Jens Davidsen og Susanne Mariegaard deltog under dette punkt. 

• Færdigbehandlede patienter: Merudgiften på 860.000 kr. kan forventes reduceret til 
460.000 kr., idet den omtalte "tvangsanbringelsessag" er afsluttet medio marts.  

• Aktivitetsbestemt medfinansiering: KL forventer, at den endelige opgørelse af afregnin-
gerne for 2008 vil medføre en regulering på -2 mio. kr. i Brønderslev Kommune, som 
forventes indregnet i midtvejsregluleringen for 2009. Reguleringen svarer nøje til mindre-
forbruget i regnskabet for 2008, og denne afregning forventes derfor finanseieret af kas-
sebeholdningen. Alternativt kan den forudsatte mindreudgift i 2009 ikke realiseres.  

• Rehabilitering: En videreførsel af den nuværende rehabiliteringsindsats må forventes at 
give en årlig udgift på 2,5-3,0 mio. kr. fra 2010, heraf er der foreslået finansieret 1,3 mio. 
kr. i 2010 i budgetopfølgningen. Fortsættes indsatsen ikke, må der forventes en tilsva-
rende merudgift på den aktivitetsbestemte medfinansiering. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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08 Status på Sundhedshuse - maj 2009 
J.nr.: 16.00.00G01/dwsuit 
 08/1247 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med samarbejdet mellem Region Nordjylland, praktiserende læger og speciallæger 
i Brønderslev Kommune om etablering af sundhedshuse til fastholdelse og rekruttering af nye
læger blev der den 4. maj 2009 afholdt møde i Styregruppen. 

Status på processen.  

Der er tidligere blevet fremlagt et lovforslag vedr. etablering af sundhedshuse (behandlerhuse),
som forventes vedtaget inden sommer. Næste styregruppemøde vil først være i ultimo septem-
ber, idet der er behov for at få klarlagt, hvilke konsekvenser det fremlagte lovforslag får
samt resultatet af DUT forhandlingerne.   

Status i Dronninglund 

I forlængelse af styregruppemødet blev det aftalt, at Regionen undersøger mulighederne for at
etablere et sundhedshus på sygehusgrunden i Dronninglund.  

Staus i Hjallerup  

Akitektfimaet Hellsten har netop afsluttet skitseprojektet for et sundhedshus i Hjallerup. Tegnin-
gerne er vedlagt.  

Status i Brønderslev 

Der har været kontakt til Justitsministeriet for at høre, om politistationen i Brønderslev var til
salg. Det villle give mulighed for et mindre projekt, såfremt projektet på stadion ikke vil kunne
realiseres. Slots- og Ejendomsstyrelsen oplyser, at kommunen kan henvende sig til det statslige
ejendomsselskab Freja. 

På udvalgsmødet vil der mundtligt blive givet den seneste status på etablering af Sundhedshu-
se i Brønderslev Kommune. 

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

 
Bilag:  
Facadetegning af sundhedshus i Hjallerup 
Plantegning 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 18. maj 2009:  
Til efterretning. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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09 Orientering 
J.nr.: 16.20.00A10/dwsuit 
 09/9852 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling:  
Der orienteres mundtligt om: 

1. Bevilling fra Helsefonden til evaluering af rehabiliteringsprojekt  

2. Forebyggelseskommissionens udspil  

3. Kommende Sundhedsprofiler  

4. Møde med patientforeninger 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 18. maj 2009:  
2) Tages op på næste møde 

1), 3), og 4). Til efterretning. 

5) Henvendelse til udvalgsformanden vedr. Handicapidræt. 

6) Regionen udsender Fødselsplan i sommerferien. Fagenheden har bedt om en rimelig hø-
ringsfrist. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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