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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 3. marts 2014. 

  

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

Dagsordenen godkendt. 

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/65 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra mødet den 3. februar 2014. 

  

 

Indstilling 

At referatet godkendes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

Referatet godkendt. 

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/65 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Orientering fra handicappolitisk konsulent 

 

Sagsfremstilling 

a.     Uddeling af trykt handicappolitik 

  

b.    Kort orientering om relevante emner den politiske dagsorden ’ 

  

c.     Kort referat fra konferencer  

  

d.    Påmindelse om tilmelding til Careware 2014 

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

a) Handicappolitik uddelt 

  

b) Fra BUU-dagsordenen: Foranstaltninger for handicappet barn på Bangsbostrand 

skole – Sagen har ikke været til høring i Handicaprådet!!  

Handicaprådet forventer at alle sager kommer til høring som forudsat. 

  

c) Om deltagelse i Konference om hørehæmmede børn. 

  

d) Fremover vil der ikke komme påmindelser om arrangementer, tilmelding skal 

sker på møderne. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/67 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

a) Ny Multihal ved Arena Nord.  

  

b) Ombygning af Den gamle Købmandsgård i Sæby 

  

c) Genoptagelse af sagen, Besøg på den nye Busterminal i Thy 

  

d) Genoptagelse af sagen, Mere synlighed om Tilgængelighedsudvalget. 

  

e) Nye Lokalplaner. 

  

Ingen indkomne lokalplaner 

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

Der udarbejdes et kommissorium for tilgængelighedsudvalgets fremtidige arbejde – 

godkendes i næste møde i Handicaprådet. 

  

Orienteringen taget til efterretning  

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   

  

  

  

  

 

Bilag 

Referat fra mødet d. 17. februar 2014 (dok.nr.35990/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/68 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

 

Sagsfremstilling 

Information fra Rådets medlemmer: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

-          Socialudvalget inviterer Handicaprådet: Besøg på Fremtidens plejehjem i 

Nr. Sundby den 9. april 2014. - Invitation udsendes 

  

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/67 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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6. Handicapmesse 2014 

 

Sagsfremstilling 

Formanden for Handicaprådet fremsender forslag om afholdelse af 

handicapmessen 2014.  

Messen i 2012 blev afholdt i oktober 2012 og blev besøgt af mere end 5000 

gæster. Messen indeholdte mere end 60 stande og flere kendte navne indenfor 

bl.a. handicapidrætten. Udstillerstandende bestod bl.a. frivillige organisationer, 

organisationer inden for velfældsteknologiske løsninger, Aalborg Universitet, 

diverse forhandlere fra hele landet og Frederikshavn Kommune. Messen fik stor og 

positiv omtale og deraf har tidligere udstillere allerede reserveret stande ved en evt. 

fremtidig messe i Frederikshavn.  

  

Ifølge regnskabet for messen 2012 blev der brugt 208.000 kr. til afholdelse af 

messen, hvoraf Handicaprådet betalte 100.000 kr. og de resterende beløb kom ind 

via betaling for stande og sponsorater.  

Sideløbende anvendte Frederikshavn Kommune et timetal anslået til 200.000 kr. 

inkl. løn til den handicappolitiske konsulent.  

Ved afholdelse af messen 2012 blev der endvidere anvendt frivillige ressourcer i 

form af medlemmer fra Handicaprådet, organisationer og deres medlemmer. 

Handicaprådet vil gerne afholde en tilsvarende messe i 2014 og har tidligere 

henlagt midler nærmere 120.000 kr. til afholdelse af denne. 

Handicaprådet forventer at kunne sælge udstillerstande til et beløb svarende til ca. 

75.000 kr. og indhente 40.000 kr. i lokale sponsorrater. Begrundet i et begrænset 

antal m2 og såfremt Frederikshavn Kommune ikke ønsker at være repræsenteret 

på messen 2014 forventes det, at Handicaprådet vil kunne sælge disse m2 til andre 

udstillere. 

Efter aftale med Arena Nord vil afholdelse af en tilsvarende messe vil kunne 

afholdes i Arena Nord til november 2014. Arena Nord vil igen støtte op om projektet 

og kunne tilbyde en favorabel pris og deraf støtte arrangementet svarende til halv 

lejepris pålydende 33.000 kr.       

Handicaprådet er endvidere i gang med at undersøge om det er muligt at få afholdt 

DH, KL, Det centrale Handicapråd og Socialstyrelsens seminardag for kommunale 

Handicapråd i Frederikshavn i forbindelse med messen 2014.  

I forbindelse med planlægning og afholdelse af messen 2014 vil Handicaprådets 

medlemmer stille frivillige ressourcer til rådighed og heraf vil Kommunens anslåede 

timetal kunne reduceres i forhold til messen 2012.  

  

Handicaprådet skal anmode Socialudvalget om tilsagn til, at Handicaprådets 

henlagte midler svarende til 120.000 kr. kan anvendes på messen 2014.  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/3698 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

Handicaprådet beslutter, grundet kommunens økonomiske situation, ikke at afholde 

handicapmesse  i 2014, men ansøger Socialudvalget om at få overført de 120.000 

kr. af ikke brugt 2013-budget til 2015. 

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   
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7. Taxikørsel manglende liftbusser  

 

Sagsfremstilling 

Efter tidligere henvendelse fra Handicaprådet om manglende mulighed for 

taxikørsel med liftbus vedtog Plan- og Miljøudvalget på sit møde den 8. oktober 

2013, pkt. 22 at opslå 2 ledige taxitilladelser til storvogne med lift, henholdsvis 1 i 

Frederikshavn og 1 i Skagen. 

Efterfølgende har Frederikshavn – og Skagen Taxa indkaldt til dialogmøde om 

forretningsgrundlaget for de lokale taxier, herunder liftvogne. Samtidig anmodede 

taxa om, at opslag af de ledige tilladelser blev udsat til efter afholdelse af mødet. 

Taxa var indbudt til udvalgets møde den 3. december kl. 14.00. Her deltog 

repræsentanter for Frederikshavn – og Skagen Taxa, direktøren for Dansk Taxi 

Råd samt formanden for Amager Øbro Taxa. Endvidere deltager direktør og 

centerchef for Borgerservice. 

  

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstillede sagen til drøftelse i Plan- og 

miljøudvalget, herunder om udvalget fastholder opslag af 2 ledige tilladelser til 

storvogn med lift. 

 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 3. december 2013, at der indledes dialog 

med branchen – herunder om de 2 ledige tilladelser. 

  

Centerchef Søren Vestergaard, Center for Teknik og miljø kommer tilstede under 

behandling af punktet. 

 

Indstilling 

Til drøftelse.  

 

Supplerende sagsfremstilling 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

Søren Vestergaard gav en orientering om status på lifttaxa-sagen. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af personer fra borgerservice 

(kørselskontor), fra Center for Teknik og Miljø og fra Taxa, som skal kikke på 

udbudsmuligheder (budvilkår, arbejdstilsynsvilkår m.m.) 

  

Orienteringen taget til efterretning, men Handicaprådet forventer løbende at blive 

holdt orienteret om status på sagen. 

Handicaprådet fastholder, at der bør være mulighed for at kunne få fat i en lifttaxa. 

  

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15977 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Muligheder for taxakørsel med liftbus i Frederikshavn kommune (dok.nr.116689/13) 

Muligheder for taxikørsel med liftbus i Frederikshavn Kommune (dok.nr.135929/13) 

Svar fra TF vedr. manglende liftbusser  (dok.nr.173437/13) 

Taxiguide kommuner september 2013.pdf (dok.nr.178860/13) 

Muligheder for taxikørsel med liftbus i Frederikshavn Kommune (dok.nr.153581/13) 

Muligheder for taxikørsel med liftbus i Frederikshavn Kommune (dok.nr.181389/13) 
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8. Ansøgning om tilskud til at gøre "Skovhuset" mere 

tilgængeligt 

 

Sagsfremstilling 

Naturvejleder Bo Storm og grøn guide Hanne Lauritsen, Center for park og vej 

fremsender følgende ansøgning til Handicaprådet: 

  

”I de foregående par år har vi i Center for Park & Vej lavet en række 

arrangementer, som også er egnede for folk med funktionsnedsættelse. Desuden 

laver vi en del arrangementer for ældre mennesker. Det vil vi også gerne gøre i de 

kommende år. 

  

Det har vist sig, at Skovhuset i Bangsbo Dyrehave er et godt udgangspunkt for 

sådanne ture. 

Der er gode stabile stier i Dyrehaven, som er velegnet til både kørestole og 

rolatorer eller lignende. Der er mulighed for at køre helt ind til Skovhuset i bil og der 

er toiletfaciliteter. 

  

Det er et ønske, at gøre toiletfaciliteterne mere tilgængelig for bl.a. 

kørestolsbrugere. Vi har haft en kørestolsbruge ude på stedet for at finde ud af, 

hvad der skal til, for at dette bliver muligt. 

  

Vi er kommet frem til følgende behov: 

  

·         En rampe + kile for at kommer over dørtrinnet. 

·         En dobbeltbøjle til toilettet. 

  

  

Vi har indhentet pris hos Hjælpemiddeldepotet og fået følgende overslag: 

  

Rampe (hminr 21065)                                  5227,00 kr. 

Dobbelt toiletarmstøtter (hminr 47925)         1300,00 kr. 

Gummikile                                                       150,00 kr. 

Levering                                                         317,00 kr. 

I alt                                                                6994,00 kr. 

  

  

Park & Vej har ingen midler til etablering af sådanne tiltag, men vi synes, at det 

kunne være et rigtig godt tiltag for vores handicappede og ældre borgere i 

kommunen.  

Derfor vil vi gerne søge Handicaprådet om midler til ovenstående. Center for Park 

& Vej sørger for at det bliver sat op og efterfølgende vedligeholdt.” 

 

Indstilling 

At ansøgningen afvises, under henvisning til Handicaprådets tidligere trufne 

principbeslutning om, ikke at yde økonomisk tilskud til fremsendte ansøgninger. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/3258 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

Indstillingen følges, idet Handicaprådet henviser til, at evt. ansøgninger må 

fremsendes i forbindelse med budgetforhandlingerne. 

  

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   
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9. Seminardag for kommunale handicapråd 

 

Sagsfremstilling 

Gode veje til indflydelse - Seminardag for de kommunale handicapråd 

  

I samarbejde med DH, KL og DCH har Socialstyrelsen sammensat et stærkt 

program til en række seminardage for alle medlemmer af de kommunale 

handicapråd, samt medlemmer af det regionale dialogforum på handicapområdet.  

  

På seminardagen vil der være oplæg til inspiration, sparring og erfaringer med 

rådsarbejdet. Du får viden om generelle tendenser i handicaprådenes arbejde, 

indsigt i resultater fra en undersøgelse af handicaprådene og du vil møde 

repræsentanter fra kommuner og råd, der deler deres konstruktive erfaringer med 

rådsarbejde såvel som nye typer af indsatser.   

  

Der er fokus på rådenes væsentlige rolle i dansk handicappolitik, viden om 

rådsarbejdet og den nære fremtids udfordringer for handicaprådene. Udover det 

understøtter dagen netværksdannelse, samarbejde og dialog i - og med de 

nyudnævnte råd. Der etableres et online-netværk i regi af Socialstyrelsen 

umiddelbart efter seminardagen til vidensdeling og inspiration. Hertil kommer 

endnu en seminardag i efteråret. 

  

Initiativet er beskrevet i regeringens handicappolitiske handlingsplan.   

  

Seminardagene afholdes følgende steder: 

  

·         10.april 2014 - Region midt  - Radisson Blu Aarhus - tilmeldingsfrist den 10. 

marts 2014 – program vedhæftet 

·         28. april 2014 - Region nord – Scandic Aalborg - tilmeldingsfrist den 10. marts 

2014 – program vedhæftet 

·         7. maj 2014  - Region hovedstad – Scandic Copenhagen - tilmeldingsfrist den 7. 

april 2014 – program kommer med bekræftelsen 

·         9. maj 2014 - Region syd – Scandic Jakob Gade, Vejle - tilmeldingsfrist den 7. 

april 2014 – program kommer med bekræftelsen 

·         12. maj 2014 - Region Sjælland – Scandic Ringsted -  tilmeldingsfrist den 7. april 

2014 – program kommer med bekræftelsen 

  

Tilmeld på Seminardag for kommunale handicapråd 

  

Seminardagen er en lukket begivenhed for medlemmer af de kommunale 

handicapråd og de regionale dialogfora på handicapområdet. 

  

Pris: 

Pris for deltagelse i seminardagen er kr. 795,- Prisen inkluderer forplejning, 

morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/71 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

http://socialstyrelsen.dk/aktiviteter/seminardage-for-kommunale-handicaprad/
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Bemærk: tilmeldingen er bindende.   

  

Afbud skal meddeles skriftligt til konferencer@sm.dk Ved afbud senere end sidste 

tilmeldingsfrist returneres deltagergebyret ikke. 

  

Yderligere information: 

Yderligere information om konferencen eller det faglige program fås ved 

henvendelse til faglig konsulent Mia Finnemann Schultz, Socialstyrelsen, 

mia@socialstyrelsen.dk 

 

Indstilling 

Formanden opfordrer til, at så mange medlemmer af Handicaprådet som muligt 

deltager i seminaret, og ønsker medlemmernes tilbagemelding om mulighed for at 

deltage, således at tilmelding kan ske i forbindelse med mødet den 3. marts. 

 

Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

Handicapkonsulenten tilmelder Handicaprådets medlemmer til seminardagen. Helle 

Madsen deltager ikke. 

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   

 

Bilag 

Program Aalborg.pdf (dok.nr.35212/14) 

 
  

mailto:konferencer@sm.dk
mailto:mia@socialstyrelsen.dk
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10. Årsberetning Handicaprådet 2013 

 

Sagsfremstilling 

Af Handicaprådets forretningsorden § 1, stk. 6 fremgår det, at rådet én gang årligt 

skal afgive en beretning om rådets arbejde og forslag til byrådet. 

  

Handicaprådet skal udarbejde Årsberetning 2013, hvori der er beskrevet hvilke 

sager, der har været til høring, behandling eller beslutning i rådet. Årsberetningen 

beskriver også Handicaprådets økonomi i 2013. 

  

Årsberetningens sidste afsnit er afslutning, hvori evt. kan beskrives Handicaprådets 

opfattelse af samarbejdet med centrene. 

 

Indstilling 

At Handicaprådet indstiller årsberetning 2013 til byrådets godkendelse. 

 

Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

Indstillingen følges. 

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   

 

Bilag 

Årsberetning HR 2013 (dok.nr.28350/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/2411 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 
  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 03. marts 2014 Side 18 af 21 

 

11. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering. 

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   

 

Bilag 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/70 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Punkter til kommende møder 

 

Sagsfremstilling 

Punkter, som ønskes sat på kommende mødes dagsorden: 

  

 

Indstilling 

Til videre foranstaltning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

- Hjerneskadekoordinatorer 

  

- Klageprocedure i Frederikshavn kommune. Vi har ingen Klageråd - klager 

kommer kun til visitator. Handicaprådet ønsker - en gang årligt – en statistik over 

hvor mange klager, der kommer, hvor mange er genbehandlet og hvor mange er 

ændret, hvor mange går videre, og hvor mange omstødes 

Når Handicaprådet har behandlet sagen, sendes den videre til SOU. 

  

- besparelser indenfor ældreområdet i 14 og 15, som påtænkes i SOU – 

høringssag 

 

- Kommissorium Tilgængelighedsudvalget. 

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/71 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Uden beslutning ! 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. marts 2014 

Diætsedler sendes ud med referat. 

  

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen, Ulla Verner og Rikke Bruus - stedfortræder 

Dorthe Smidt mødte for Rikke.   

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/65 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 
 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 03. marts 2014 Side 21 af 21 

 

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 
   

 

 
 


