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1. Introdag for Handicaprådet  

 

Sagsfremstilling 

Dagen starter kl. 12.00 med frokost i kantinen for handicaprådets medlemmer og 

stedfortrædere. 

  

Efter frokost fortsætter introduktionen indtil kl. 14.30 i mødelokale 0.27.  

  

  

 

Indstilling 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. februar 2014 

Introduktionen blev gennemført. 

  

Fraværende: Ulla Verner og Jørgen Tousgaard samt stedfortræderne Bent H. 

Pedersen, Anette Sønderby, Pia Karlsen, Flemming Klougart og Dorthe Smidt.  

  

 

Bilag 

Program introdag - handicapråd 2014 (dok.nr.17771/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/90 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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2. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. februar 2014. 

  

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. februar 2014 

Punktet fra tillægsdagsorden sættes ind som punkt nr. 10. 

  

Dagsordenen godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og stedfortræderen. I stedet for Ulla Verner mødte 

stedfortræder Karsten Kamstrup.  

  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/65 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Godkendelse af referat fra forrige møde 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra mødet den 13. januar 2014.  

  

 

Indstilling 

At referatet godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. februar 2014 

Referatet godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og stedfortræderen. I stedet for Ulla Verner mødte 

stedfortræder Karsten Kamstrup.  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/65 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4. Orientering fra handicappolitisk konsulent 

 

Sagsfremstilling 

v/Nynne Fabricius. 

  

a. SFI konference: Inspiration til fremtidens rehabilitering af mennesker med 
hørenedsættelse - konsulenten deltager og giver referat af dagen på 
næsten møde  

b. Handicapmesse 2014 
c. Information vedr. den politiske dagsorden i kommunen.  

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. februar 2014 

a) Handicappolitisk konsulent deltager i SFI konferencen. 

b) Handicapmesse – handicap og psyk laver oversigt over, hvad seneste 

handicapmesse kostede totalt incl. personaleforbrug.. Skal vi have messe på 

samme måde igen, eller skal vi tænke anderledes ?. sættes på dagsordenen til 

næste møde. 

  

C) Fra dagsordenen Teknisk udvalg: Nedsættelse af trafiksikkerhedsudvalg 

Trafiksikkerhedsrådet tidligere kaldet trafiksikkerhedsudvalget er et råd, der 

rådgiver Teknisk Udvalg i spørgsmål omhandlende trafiksikkerhed.  

  

Handicaprådet beder Tilgængelighedsudvalget om at lave et oplæg: hvad er 

Trafiksikkerheds-udvalget ? og hvad skal de ? – Handicaprådet tilbyder 

samarbejde. 

  

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og stedfortræderen. I stedet for Ulla Verner mødte 

stedfortræder Karsten Kamstrup.  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/67 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Careware 2014  

 

Sagsfremstilling 

  

CareWare er et årligt arrangement i Aarhus, der sætter fokus på sundheds- og 

velfærdsteknologiske løsninger, der kan bidrage til at øget selvhjulpenhed, øget 

sikkerhed og tryghed, fysisk og kognitiv rehabilitering, telemedicin, social 

interaktion, meningsfuld fritid mv. for personer med forskellige typer og grader af 

nedsat funktionsevne. CareWare handler også om teknologiske løsninger, der kan 

medvirke til et bedre arbejdsmiljø for de medarbejdere, støttepersoner og 

pårørende, der har opgaver i tilknytning til mennesker med behov for støtte.  

  

Præsentation af CareWare dagene 2014 

Den 5. årlige konference om sundheds- og velfærdsteknologi 

CareWare er ikke en traditionel konference, men et årligt 2-dages arrangement i 

Aarhus, hvor vi går helt tæt på teknologiske produkter og løsninger til social- og 

sundhedssektoren. 

I løbet af de to CareWare-dage bliver deltagerne gennem en række workshops og 

studiebesøg præsenteret for en lang række af de mest spændende og innovative 

teknologiske produkter og løsninger på markedet. Deltagerne bliver desuden 

præsenteret for et udvalg af morgendagens teknologiske løsninger på et særligt 

innovationsområde. 

Vi sætter producenter, leverandører og iværksættere i centrum, og lader dem 

præsentere deres produkter i en realistisk kontekst. Og så bruger vi hinanden og 

pauserne til at reflektere og vurdere, hvad der bedst passer ind i vores egen 

dagligdag. 

 CareWare 2014 sætter særligt fokus på forløb og sektorovergange, udfordringer 

og løsninger inden for de kommunale og regionale ansvarsområder. 

CareWare arrangeres af Aarhus Kommune og Region Midtjylland i samarbejde 

med den socialøkonomiske virksomhed Teknologi i Praksis og konsulenthuset 

Sussi Bianco, og har været afholdt årligt siden 2010. 

CareWare skal være med til at styrke samarbejdet mellem virksomheder, videns-, 

forsknings-, og uddannelsesinstitutioner, og kommunale og regionale myndigheder 

og institutioner i hele landet. 

  

Hvad 

CareWare 2014 består af en bred vifte af forskellige aktiviteter, herunder et 

indledende fælles velkomstoplæg i plenum, syv workshops (herunder et 

innovationsområde), tre studiebesøg, samt en eksklusiv rejse gennem det primære 

og sekundære sundhedssystem i forbindelse med et akut traume. 

  

På CareWare 2014 har du mulighed for at deltage i en af følgende 4 pakker: 

1.Rejse gennem sundhedssystemet samt deltagelse i 5 på forhånd udvalgte 

workshops.  

2.Studiebesøg til Vikærgården samt deltagelse i alle 7 workshops  

3.Studiebesøg til Sifgården samt deltagelse i alle 7 workshops.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1195 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4.Studiebesøg til Stefanshjemmet samt deltagelse i alle 7 workshops.  

  

Hvor 

CareWare 2014 vil som udgangspunkt foregå på MarselisborgCentret i Aarhus, 

hvor bl.a. følgende institutioner deltager: Ortopædisk GenoptræningsCenter, 

NeuroCentret, PTU, Institut for Kommunikation og Handicap, Geriatrisk afd., 

Demenscafeen, Center for Syn og Hjælpemidler og RehabiliteringsCenter for 

Muskelsvind. 

Studiebesøgene går til Vikærgården, Sifsgården og Stefanshjemmet. 

Rejsen gennem sundhedssystemet vil have sin start på MarselisborgCentret, og 

herfra tages til Aarhus Universitetshospital, Hammel Neurocenter og Vikærgården. 

  

Målgruppe 

CareWare henvender sig til beslutningstagere og fagfolk i kommuner og regioner i 

Danmark og Norden, som har ydelser rettet mod ældre og borgere med 

funktionsnedsættelser eller kronisk sygdom, samt til virksomheder, iværksættere, 

videns-, forsknings-, udviklings- og uddannelsesinstitutioner og miljøer, der har 

interesse for sundheds- og velfærdsteknologi.  

  

Hvornår  

CareWare 2014 foregår over 2 dage, den 9. – 10. april 2014.  

  

Pris  

Prisen for deltagelse i konferencens 2 dage er 2.500 kr. 

  

 

Indstilling 

At sagen drøftes.   

 

Beslutning Handicaprådet den 3. februar 2014 

En spændende arrangement med et godt program  !  

Det blev besluttet, at max. 4 kan deltage, - tilmelding ved handicappolitisk 

konsulent. 

  

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og stedfortræderen. I stedet for Ulla Verner mødte 

stedfortræder Karsten Kamstrup.  

  

  

  

 

 
  

http://www.marselisborgcentret.dk/
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6. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

V/Rikke Bruus: 

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. februar 2014 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og stedfortræderen. I stedet for Ulla Verner mødte 

stedfortræder Karsten Kamstrup.  

  

  

  

 

Bilag 

Referat fra mødet d. 20. januar 2013 (dok.nr.15086/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/68 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Medlemmer til Sundhedspanel 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes Byråd godkendte d. 18. september 2013 

Sundhedsudvalgets beslutning om at omdanne det tidligere Sundhedsråd til et 

Sundhedspanel. Hermed blev Sundhedsrådet de facto nedlagt, og dets arbejde vil 

fortsætte i det nyetablerede Sundhedspanel. Sundhedspanelet vil mødes med 

Sundhedsudvalget til emnebaserede dialogmøder 1-2 gange om året. 

  

For at sikre, at alle af panelets medlemmer fremadrettet får de samme 

informationer fremsender administrationen hermed en opfordring, til de 

interessenter der tidligere var en del af Sundhedsrådet og fremover udgør 

Sundhedspanelet, om at udpege en repræsentant.   

  

Derfor bedes parterne om, at melde tilbage hvem fra deres regi fremover vil 

varetage deres interesser i Sundhedspanelet. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at der udpeges en repræsentant til Sundhedspanelet.  

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. februar 2014 

Stedfortræder for Aksel Jensen,  Anette Sønderby udpeges som Handicaprådets 

repræsentant i Sundhedspanelet 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og stedfortræderen. I stedet for Ulla Verner mødte 

stedfortræder Karsten Kamstrup.  

  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6410 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: hato 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Orientering til/fra medlemmerne/sekretariatet 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Rådets medlemmer: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. februar 2014 

Fokusgruppen vedr. handicappolitikken sender svar til Handicaprådet: 

”Fokusgruppen vil gerne takke Handicaprådet for høringssvar til første udkast af 

Handicappolitikken. Vi vil endvidere kort kommentere på Handicaprådets 

høringssvar: 

  

Handicaprådet ønsker en evaluering af politikken efter to år. Baggrunden for, at 

evalueringen først foretages efter fire år er, at der er tale om langsigtede visioner 

og målsætninger. Politikken er dog, som beskrevet, et levende og dynamisk 

dokument, og kan derfor løbende tages op i perioden. 

  

Handicappolitikken vil blive gjort elektronisk tilgængelig for de målgrupper, 

Handicaprådet henviser til.”  

  

*** 

  

Lifttaxasagen: 

Aksel Jensen blev i sidste uge indkaldt til møde i plan og miljø .  

Det var ikke som forventet en orientering fra sidste Plan og miljøudvalgsmøde – 

men nærmest et sagsbehandlingsmøde, hvor også taxa deltog. 

Aksel sætter sagen på dagsordenen til næste Handicaprådsmøde, hvor man 

ønsker en medarbejder fra plan- og miljøområdet som mødedeltager. 

  

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og stedfortræderen. I stedet for Ulla Verner mødte 

stedfortræder Karsten Kamstrup.   

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/67 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigt fremlægges til orientering.  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. februar 2014 

Økonomioversigten taget til efterretning. 

Careware arrangementet i Århus sættes ind i budgettet til næste møde, og der 

ønskes indsat en kolonne, der viser disponerede beløb til diæter, forplejning, kurser 

m.m. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og stedfortræderen. I stedet for Ulla Verner mødte 

stedfortræder Karsten Kamstrup.  

  

  

 

Bilag 

Økonomi Handicapråd - januar 2014 (dok.nr.19009/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/70 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10. Høringssag: Udmøntning af ældrepuljen 2014 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat en pulje på 1,0 mia. til 

ældreområdet, hvorfra kommunerne kan ansøge om finansiering af tiltag på 

ældreområdet. Puljen er indtil videre afsat i 2014 og 2015, hvorefter der foretages 

evaluering, inden den evt. fremadrettede tildelingsmodel fastlægges. Frederikshavn 

Kommunes andel af puljen udgør 13,8 mio. kr. Midlerne tildeles for et år ad gangen. 

  

Socialudvalget har afholdt dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet for at få 

input og inspiration til hvilke tiltag der skal ansøges midler til. Udvalgsformanden 

har også holdt et møde med de faglige organisationer med samme formål. 

  

Med det udgangspunkt har administrationen udarbejdet forslag til, hvortil midlerne 

foreslås ansøgt og anvendt. 

Forslagene er udarbejdet iht. de udmeldte ansøgningskriterier, og retter sig mod:  

A) De mest sårbare og udsatte ældre samt  

B) Borgere som med målrettet rehabilitering kan støttes til at klare sig selv mest 

mulig. 

Formålet med de udvalgte indsatsområder tager afsæt i at skabe en robusthed og 

understøtter niveauet for de fremtidige kerneydelser, og den fremtidige 

kernevelfærd på ældreområdet. De indsatser, - som kan beskrives som 

investeringsprojekter -, forventes som minimum at bidrage til samme afkast. Dette 

for på sigt at skabe et øget økonomisk råderum til indsatser i forhold til mest 

udsatte og sårbare ældre. 

Følgende forslag er beskrevet i vedlagte bilag: 

A)    De mest sårbare og udsatte ældre: 

 Demensområdet/kompetenceudvikling 3,5 mio. kr. 

 Forebyggelse af ensomhed/isolation 1,0 mio. kr. 

 Forebygge sygehusindlæggelser – tidlig opsporing 2,0 mio. kr. 

 Styrket indsats for de allersvageste 1,5 mio. kr. 

  

  

B)    Borgere som med målrettet rehabilitering kan støttes til at klare sig selv 

mest mulig.: 

 Projekt ”Længst mulig i eget liv” (LMIEL ver.2.0)- Udvidelse af nuværende 
projekt 3,5 mio. kr. 

 Genoptræning – ventetid 2,3 mio. kr. 

  

I bilaget er indsatserne beskrevet med formål, eksempel på aktiviteter og kort 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/1379 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 03. februar 2014 Side 15 af 18 

 

beskrivelse af målgrupperne. Der er angivet en økonomisk ramme for hver indsats. 

Udvalget kan justere den økonomiske ramme op eller ned i forhold til den politiske 

vurdering af, hvordan indsatserne skal prioriteres. 

  

  

Forslagene, der fremsendes til politisk behandling, beløber sig samlet til 13,8 mio. 

kr. og svarer til det beløb der maksimalt kan ansøges. 

   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller, at Socialudvalget træffer 

beslutning om: 

  

1.     at de beskrevne indsatser prioriteres og godkendes, og at ansøgningen til 

ministeriet laves på det grundlag. 

2.     at rammebeløbene for de beskrevne indsatser drøftes og godkendes. 

3.     at der efter ministeriets behandling af ansøgningen, laves specifikke 

beskrivelser med mål for de godkendte indsatser, således at midlerne 

udmøntes med størst mulig effekt for de ældre borgere. 

  

  

Supplerende sagsfremstilling 

Sagen fremsendes til høring i Handicapråd og Ældreråd iflg. aftale med 

socialudvalgsformanden. 

  

Høringssvar bedes foreligge til Socialudvalgets møde den 5. februar 2014. 

 

Beslutning Handicaprådet den 3. februar 2014 

Handicaprådet ser positivt på forslaget, og formoder det også omfatter de 

handicappede, der er blevet ældre. 

  

Udtrykker en positiv tilkendegivelse af måden det blev håndteret på. 

Der udarbejdes administrativt høringssvar. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og stedfortræderen. I stedet for Ulla Verner mødte 

stedfortræder Karsten Kamstrup.  

  

  

  

 

Bilag 

Forslag til ældrepuljen.pdf (dok.nr.20246/14) 

Høringssvar (dok.nr.23331/14) 
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11. Punkter til kommende møde 

 

Sagsfremstilling 

Punkter, som ønskes sat på kommende mødes dagsorden: 

  

 

Indstilling 

Til videre foranstaltning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. februar 2014 

 Handicapmesse 2014 – nogo eller go med indstilling til Socialudvalg /byråd 

 Lifttaxasagen 

Fraværende: Jørgen Tousgaard og stedfortræderen. I stedet for Ulla Verner mødte 

stedfortræder Karsten Kamstrup.  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/71 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Eventuelt  

 

Sagsfremstilling 

Uden beslutning.  

  

  

 

Indstilling 

Til orientering.  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. februar 2014 

Ingen bemærkninger. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard og stedfortræderen. I stedet for Ulla Verner mødte 

stedfortræder Karsten Kamstrup.  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/65 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Aksel Jensen 
   

      

Ulla Verner 
   

      

Susanne Jensen 
   

      

Rikke Løgtved Bruus 
   

 

      

Helle Madsen 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Irene Hjortshøj 
   

 

      

Jette Bruun Christensen 
   

      

Betina Hansen 
   

      

Inge-Lise Jakobsen 
   

 

 
 


