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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 1. september 2014. 

  

  

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Punkt 8 behandles først, da der er gæst med under punktet. 

  

Dagsorden i øvrigt godkendt. 

  

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og 

stedfortræder Flemming Klougart, Jette Christensen  

  

  

 

 
 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 18. august 2014. 

  

 

Indstilling 

At referatet godkendes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Referatet godkendt. 

  

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og 

stedfortræder Flemming Klougart, Jette Christensen.  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/65 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Orientering v/Aksel Jensen 

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Aksel Jensen orienterede fra Tilgængelighedsudvalget. 

Orienteringen taget til efterretning 

  

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og 

stedfortræder Flemming Klougart  

 

Bilag 

Referat fra mødet d. 19. august 2014 (dok.nr.147802/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/68 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

 

Sagsfremstilling 

Information fra Rådets medlemmer: 

  

Aksel: Orientering om forespørgsel fra Skagen Kultur- Fritidscenter, der er i færd 

med at søge penge til en elevator i huset  

  

  

  

  

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat: 

  

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og 

stedfortræder Flemming Klougart  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/67 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Høringssag: Børne- og Ungepolitik 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

I overensstemmelse med tidsplanen, fremlægges hermed Frederikshavn 

Kommunes Børne- og Ungepolitik 2014-2017, inkl. tillæg om indsats mod 

ungdomskriminalitet, til godkendelse, med henblik på at sende den i høring i 

Integrationsrådet, Handicaprådet samt i MED-systemet.  

  

Da valget denne gang er faldet på at lave en let og overskuelig politik centreret 

omkring 4 pejlemærker, tillægges implementeringsprocessen en større rolle end 

hidtil. For at understøtte implementeringen i de enkelte fagområder, er der derfor 

udviklet et brætspil, der kan gå på tur rundt i de enkelte enheder. Brætspillet har 

fokus på omsætning af pejlemærkerne via refleksion og diskussion. Via 

implementeringen skal de enkelte områder selv definere, hvordan pejlemærkerne 

omsættes i forhold til de forskellige målgrupper, der arbejdes med på 

børneområdet. 

  

Elsebeth Wiwe, Center for Dagtilbud, Birthe Rømer Thulstrup, Center for Skole, 

Taija Wangsø Erichsen, Center for Unge og Lene Jelsbak Mortensen, Center for 

Familie fra arbejdsgruppen, der har arbejdet med politikken og udviklingen af 

brætspillet, vil illustrere brætspillet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget samt Børne- og 

Ungdomsudvalget godkender Børne- og Ungepolitikken inkl. tillæg om indsats mod 

ungdomskriminalitet med henblik på høring i overensstemmelse med tidsplanen. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 19. august 2014 

Indstillingen godkendt. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014 

Godkendt. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Handicaprådet finder det vanskeligt, at afgive høringssvar på den beskrevne politik. 

Politiken giver udtryk for en ukonkret politisk linie, som ikke indeholder målsætning 

for resultater. Der er så vide rammer, at det ikke er muligt at afgive konkret 

høringssvar, om de handicapmæssige konsekvenser af den beskrevne politik. 

Omkring de forebyggende tiltag mod kriminalitet, skal det bemærkes, at 

Handicaprådet finder tiltagene omkring ADHD børn og unge som en væsentlig 

opgave.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25532 

 Forvaltning: bk 

 Sbh: lemt 

 Besl. komp: BUU/SUU 
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Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og 

stedfortræder Flemming Klougart. 

 

Bilag 

Børne- og Unge politikken - ny udgave.pdf (dok.nr.100817/14) 

Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet.pdf (dok.nr.139109/14) 
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6. Høringssag: Udbud af tilsyn på plejeboliger og aktivitets- og 

samværstilbud 2015-2018 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/15835 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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7. Høringssag: Udmøntning af ældrepuljen 2015 

 

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 i 2015 udgør 14,0 mio. kr. Midlerne tildeles for et år ad 

gangen. 

Ansøgningsfristen for 2015 midlerne er d. 26 september 2014, og der kan forventes 

svar på ansøgningen i november 2014. 

  

Socialudvalget har i forbindelse med tildelingen i indeværende år (2014), afholdt 

dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet for at få input og inspiration til hvilke 

tiltag der kunne ansøges midler til. Udvalgsformanden har ligeledes også holdt et 

møde med de faglige organisationer med samme formål. 

  

Med det udgangspunkt anbefaler administrationen at de godkendte og vedtagne 

projekter i 2014 videreføres i 2015, i nuværende form og med nuværende indhold 

og udvalgspolitiske forankring.. 

De godkendte og vedtagne projekter i 2014 retter sig mod:  

De mest sårbare og udsatte ældre samt  

Borgere som med målrettet rehabilitering kan støttes til at klare sig selv mest mulig. 

Formålet med de udvalgte indsatsområder tager afsæt i, fortsat at skabe en 

robusthed og understøtte 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 projekter er beskrevet i vedlagte bilag: 

1. Styrket indsats for de allersvageste 1,5 mio. kr. 
2. Projekt ”Længst mulig i eget liv” (LMIEL ver.2.0)- Udvidelse af nuværende 

projekt 3,5 mio. kr. 
3. Forebyggelse af sygehusindlæggelser – tidlig opsporing 1,4 mio. kr.  
4. Demensområdet/kompetenceudvikling 4,1 mio. kr. 
5. Forebyggelse af ensomhed/isolation 1,0 mio. kr. 
6. Genoptræning – ventetid 2,3 mio. kr. 

  

I bilaget er indsatserne specifikt beskrevet med formål, aktiviteter og målgrupper. 

Bilaget blev ved udmøntningen af 2014midlerne godkendt af hhv. Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget, og vil derfor ligeledes danne grundlag for udmøntningen i 2015 

ved videreførelse af projekterne. Projekterne 1-4 er placeret i Socialudvalgets regi, 

mens projekterne 5-6 relaterer til Sundhedsudvalget. De angivne beløb er 2014 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15621 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU 
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priser og vil teknisk blive fremskrevet til 2015 niveau 14,0 mio. kr. 

  

Sagen er sendt til høring i Ældreråd, Handicapråd samt relevante medudvalg. 

  

Det skal bemærkes, at der er vedrørende kompetenceudviklingsprojektet er 

konstateret en forskel i beskrivelsen af tidsperspektivet for projektet i bilag ”Puljen 

”løft af ældreområdet” - Projekt ”Forebyggelse af sygehusindlæggelser””.  

  

I bilagets side 1 nederst står der anført et tidsperspektiv løbende fra april 2014 til 

november 2015, mens der på side 2 er anført et tidsperspektiv fra 2014 til og med 

2015. 

  

Det skal her præciseres at projektet er et to-årigt projekt, som beskrevet på side 2 i 

bilaget, og løber således fra 2014 til og med 2015. 

  

Denne korrektion er ikke blevet tilrettet i sagsbeskrivelsen, som er tilsendt til 

Ældrerådets behandling. Derfor er Ældrerådets næstformand orienteret om 

ovenstående pr. telefon den. 25.8.2014. Ældrerådet vil yderligere modtage en 

præcisering af forholdet som det vil blive fremlagt for Socialudvalget. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller 

   

1. at Udvalget drøfter de indkomne høringssvar. 
2. at administrationens forslag om videreførelse af nuværende indsatser 

drøftes, herunder de aktuelle rammebeløb for de beskrevne indsatser. 
3. at Udvalget godkender den aktuelle indsatsfordeling mellem hhv. 

Socialudvalget og Sundhedsudvalget. 

  

 

Beslutning CenterMED Social- og sundhedsmyndighed den 19. august 2014 

Høringssvar: Ingen bemærkninger til indstillingen. 

  

  

 

Beslutning CenterMED Handicap og Psykiatri den 21. august 2014 

Forslaget til udmøntning af Ældrepuljen 2015 blev drøftet. 

  

CenterMED for Handicap og Psykiatri ønsker ikke at afgive høringssvar. 

  

  

  

  

 

Beslutning CenterMed Sundhed og Ældre den 21. august 2014 

CenterMED behandlede punktet på sit møde den 21. august 2014 og har følgende 

bemærkninger: 
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CenterMED for sundhed og ældre indstiller til, at der til udmøntning af ældrepuljen 

for 2015 fremsendes de samme projekter som i 2014. 

Projekterne lever op til kommunens overordnede vision om at gøre borgeren mere 

selvhjulpen, men er stadig i implementeringsfasen. Det vil derfor være nødvendigt 

at projekterne som minimum kører i projektperioden på 2 år, for at opnå den fulde 

effekt og for at opnå kontinuitet.  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet 25. august 2014 

Ældrerådets høringssvar: 

  

 ÆR konstaterer med bekymring at bilagsmaterialet ikke er ændret i forhold 
til det oprindelige materiale for 2014, og at der endnu ikke er gennemført 
nogen evaluering på de første tiltag.  

 ÆR henholder sig til det tidligere indsendte høringssvar fra ældrerådsmøde 
den 2. juni 2014. 

 ÆR foreslå at man får rettet de 2 slåfejl i bilagsmaterialet: s. 1. første linje: 
5 projekter rettes til 6 projekter. 2. sidste side: Vedr. puljen genoptræning, 
her rettes 13,3 mio. til 13,8 mio. 

 Da man kan ansøge om midler til varige projekter fra 2016 jf. ”Vejledning 
om ansøgning til støtte fra puljen til løft af ældreområdet” foreslår 
Ældrerådet, at man får dette beskrevet. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Handicaprådet fastholder sine høringssvar fra 2014 - hvor man ser positivt på de 

udvalgte områder og formoder, at ældre handicappede borgere også er omfattet - 

til også at gælde for 2015. 

  

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og 

stedfortræder Flemming Klougart. 

 

Bilag 

Bilag til Ældrepuljen 2015.pdf (dok.nr.146586/14) 

Ældrerådets høringssvar Udmøntning af ældrepuljen 2015 (dok.nr.152013/14) 
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8. Orienteringssag: Funktionsudbud inkontinens 

 

Sagsfremstilling 

Funktionsudbud vedr. levering af bleer og andre inkontinensprodukter til 

voksne i Frederikshavn Kommune  

Frederikshavn Kommune planlægger at gennemføre et funktionsudbud vedr. 

levering af bleer og andre inkontinensprodukter til voksne borgere. Frederikshavn 

Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør.  

 

Hvad er funktionsudbud? 

Ved funktionsudbud forstås en udbudsform, hvor ordregiver ikke på forhånd har 

beskrevet detaljeret, hvordan opgaven skal løses, men i stedet har defineret et 

ønsket slutresultat. Leverandøren afgiver her sit bud på en opgaveløsning, hvor 

vedkommende beskriver sin udførelsesmetode og tilrettelæggelse af arbejdet.  

 

Baggrund for udbuddet 

Den demografiske udvikling i Frederikshavn Kommune viser, at andelen af ældre 

borgere er voksende og fortsat vil være det i de kommende år. Således forventes 

en befolkningsfremgang af borgere over 70 år på mere end 2.300 personer fra 

9.357 primo 2014 til 11.697 i 2020. Det samlede forbrug af produkter omfattet 

udbuddet udgør på årsbasis for bleer og andre inkontinensprodukter til voksne ca. 

3,0 mio. (2013). 

  

Frederikshavn Kommune ønsker at spare på bleforbruget for inkontinente borgere 

gennem et funktionsudbud, hvor leverandøren skal hjælpe med at ”knække kurven” 

– dvs. at de samlede omkostninger til inkontinensprodukter fremover bliver mindre, 

end den demografiske udvikling umiddelbart lægger op til.  

  

I det følgende opridses hovedpunkterne fra udbudsmaterialet. 

 

Rehabilitering og forebyggelse 

Et centralt fokuspunkt i det fremadrettede arbejde med inkontinens er en højere 

grad af rehabiliterende og forebyggende tænkning, hvor borgeren skal flyttes fra 

hjulpen til selvhjulpen. Forebyggende tiltag forventes at medføre besparelser på 

visiterede timer såvel som følgediagnoser og fremtidige indlæggelser. I tilknytning 

til et bredt og varieret produktsortiment af bleer og andre inkontinensprodukter 

ønsker Frederikshavn Kommune derfor tilbud på en helhedsorienteret og 

koordineret indsats, som fremmer følgende udvikling: 

  

-      En sænkelse af andelen af borgere med inkontinens   

-      En forbedring af kontinensevnen hos borgere med inkontinensbevilling, 

således at borgere gennem vejledning og træning hjælpes til at kunne bruge det 

mindst mulige produkt 

-      En forbedring af evnen til selvhjulpenhed omkring inkontinens hos borgere 

med inkontinensbevilling  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15069 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: stet 

 Besl. komp: SUU 
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Tildeling af kontrakt 

Der vil blive indgået kontrakt for en periode af 5 år med mulighed for forlængelse 

på uændrede vilkår op til 12 mdr. ad gangen, dog max. 3 gange á 12 mdr. 

Kontrakten bliver tildelt den tilbudsgiver, som ud fra en helhedsbetragtning afgiver 

det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra følgende vægtede underkriterier: 

  

-       Pris (pris på produkter + bonus) (50 %) 

-       Kvalitet og service (20 %) 

-       Samarbejde (20 %) 

-       Miljø (10 %) 

 

Leverandørens løsningsmodel skal bidrage til en reducering af 

produktomkostninger pr. bevilling samt indeholde en procesbeskrivelse og et 

løsningsforslag på den optimale bestillingsmængde pr. borger pr. gang. 

 

Afregnings- og bonusordning 

Afregning for leverancer af bleer og andre inkontinensprodukter vil dels bestå af 

direkte afregning for produktforbrug og dels bonus for eventuel nedbringelse af de 

samlede produktomkostninger i forhold til det forventede forbrug. Fald i de samlede 

produktomkostninger kan skyldes ændring i antal bevillinger, ændringer i sortiment 

eller ændring i det samlede produktkøb pr. bevilling. Bonussen vil dog være størst, 

hvis besparelsen skyldes fald i de gennemsnitlige produktomkostninger pr. 

bevilling. Leverandøren skal i sit tilbud angive, hvor stor en procentdel af 

besparelsen på produktomkostninger leverandøren ønsker. Bonusmodellen er 

nærmere beskrevet på bilag 6 i udbudsmaterialet. 

 

Styregruppe 

Frederikshavn Kommune planlægger at etablere en styregruppe, som i hele 

kontraktperioden holder fokus på at udvikle konceptet og foretager 

kontrolopfølgning på begge parters overholdelse af kontrakten.   

 

Vigtige datoer 

Udsendelse af udbudsmateriale:                        15/9 2014 

Forventes kontraktunderskrivelse:                      Uge 49 

Opstart:                                                               15/1 2015 

  

Linda Lykke Steengaard fra Indkøbskontoret vil sidde med under mødet til at 

besvare eventuelle spørgsmål omkring udbuddet. 

  

OBS: Der tages forbehold for eventuelle rettelser i materialet. 

  

  

  

 

Indstilling 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller, at Sundhedsudvalget tager 

sagen til orientering. 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 01. september 2014 Side 16 af 24 

 

  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet har drøftet sagen og har ingen bemærkninger hertil. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Linda Steengård orienterede om funktionsudbud, og hvad et sådant udbud 

indeholder. 

  

Taget til efterretning, idet man kunne overveje at indtænke alternative 

løsningsmuligheder.  

  

Fraværende: Rikke Bruus og suppleant Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen, Jette 

Christensen  

  

  

  

 

Bilag 

Kravspec. bleer (dok.nr.146697/14) 

Tilbudsliste bleer (dok.nr.146689/14) 

Model for beregning af bonus (dok.nr.146694/14) 

Tidsplan (dok.nr.146702/14) 
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9. Orienteringssag: Magtanvendelse - Handicap og Psykiatri 

2013 

 

Sagsfremstilling 

I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig 

nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på egne interesser, uanset 

om der foreligger samtykke fra borgeren. I særlige situationer kan det være 

nødvendigt at anvende magt i for at kunne yde hjælpen.  

  

Personalet kan altså i særlige situationer være forpligtet til at anvende magt for at 

leve op til lovens krav for indsatsen overfor borgeren. Reglerne er dog meget 

restriktive, og der er en række bestemmelser, der regulerer personalets anvendelse 

af magt. 

  

Der er sket en markant stigning i antallet af magtanvendelser i både Frederikshavn 

Kommunes tilbud og de tilbud, hvor Frederikshavn Kommune har placeret borgere i 

andre kommuner. Stigningen skyldes at nogle få borgere har ændret adfærd, som 

nødvendiggør anvendelse af magt for at undgå risiko for personskade. 

  

Personalet arbejder løbende med at finde metoder til at håndtere disse få og 

særligt udfordrende borgeres adfærd uden at anvende magt.  

  

Arbejdet med indberetningerne anvendes til læring med det formål, at 

magtanvendelser skal ske i overensstemmelse med lovgivningen. 

  

Det skal yderligere bemærkes at sagen sendes til hørring ved Ældrerådet og 

Handicaprådet.  

  

Vedlagt er yderligere Center for Handicaps høringssvar.  

  

  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og 

stedfortræder Flemming Klougart. 

  

 

Bilag 

Høringssvar - CHP (dok.nr.146963/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9437 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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Magtanvendelse - psykiatri og handicap 2013 (dok.nr.95852/14) 
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10. Orienteringssag: Tilsyn på handicap og psykiatriområdet 

2013 

 

Sagsfremstilling 

I 2013 har Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling(GOT) 

gennemført tilsynsbesøg i kommunale og private tilbud på handicap- og 

psykiatriområdet på vegne af Frederikshavn Kommune. GOT var et tværkommunalt 

samarbejde mellem Hjørring, Frederikshavn (herunder Læsø) og Brønderslev 

Kommune. Samarbejdet havde til opgave at varetage opgaverne med det 

driftsorienterede tilsyn samt godkendelsesopgaver for private tilbud, som hidtil har 

påhvilet den enkelte kommune, som tilbuddet geografisk ligger i. 

  

En lovændring der trådte i kraft den 1. januar 2014 betyder, at det ikke længere er 

beliggenhedskommunen, der skal føre tilsyn. Det er nu fastsat i Lov om socialtilsyn, 

at det er Socialtilsyn Nord i Hjørring Kommune, der skal føre tilsyn med de øvrige 

nordjyske kommuner, herunder Frederikhavn Kommune. GOT blev derfor nedlagt 

ved udgangen af 2013. 

  

Lovændringen omfatter dog udelukkende døgntilbud. Det er fortsat Frederikshavn 

Kommune, der har pligt til at føre tilsyn med både kommunale og private aktivitets- 

og samværstilbud. Socialudvalget besluttede den 7. maj 2014, at denne opgave 

fremover skal varetages af en ekstern leverandør, der findes ved et udbud.  

  

Den vedlagte årsrapport sammenfatter de tilsynsrapporter, som GOT har skrevet 

på baggrund af tilsynsbesøg i 2013. Tilsynsrapporterne fra Botilbudet Norden 

indgår ikke i rapporten, da tilsynet her blev fremsat særskilt for Socialudvalget den 

7. maj 2014. 

Tilsynets rapporter er generelt positive omkring den indsats, der leveres i 

tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet. De forbedringer der blev påpeget i 

2012 og som kunne ændres decentralt af tilbuddenes ledelse, er stort set 

allesammen blevet ændret i 2013. 

Udover de fysiske rammer på Gl. Skagensvej har tilsynet ikke fundet nogen 

decideret uacceptable forhold på kommunens tilbud. Tilsynet har givet nogle 

bemærkninger omkring utilfredshed blandt pårørende på Koktvedstien. Disse 

arbejdes der videre med at håndtere og imødekomme. Det driftsorienterede tilsyn 

har således fungeret efter hensigten og bidrager til at forbedre den indsats, som 

Frederikshavn kommune leverer på det sociale område. 

Det skal yderligere bemærkes at sagen er sendt til orientering i Handicaprådet. 

Center for Handicap og Psykiatris høringssvar til årsrapporten er vedlagt som bilag. 

  

  

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/623 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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Social- og Sundhedsdirektøren indstiller årsrapporten til orientering 

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og 

stedfortræder Flemming Klougart. 

  

  

  

 

Bilag 

Årsrapport - tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 (dok.nr.92150/14) 

Høringssvar fra CHP (dok.nr.146961/14) 
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11. Orientering om Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering. 

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og 

stedfortræder Flemming Klougart. 

  

 

Bilag 

Økonomi Handicapråd - 2014 (dok.nr.153042/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/70 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Punkter til kommende møde 

 

Sagsfremstilling 

Punkter, som ønskes sat på kommende mødes dagsorden: 

  

  

 

Indstilling 

Til videre foranstaltning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Inklusio i folkeskolen – hvem deltager fra skoleområdet ? 

  

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og 

stedfortræder Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/71 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Uden beslutning ! 

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Ingen bemærkninger. 

  

Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og 

stedfortræder Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj. 

  

  

 

 
 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 
   

      

Dorte Svendsen 
   

      

Susanne Jensen 
   

      

Rikke Løgtved Bruus 
   

 

      

Helle Madsen 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Irene Hjortshøj 
   

 

      

Jette Bruun Christensen 
   

      

Betina Hansen 
   

      

Inge-Lise Jakobsen 
   

 

 
 


