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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. november 2014. 

  

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj. 

  

  

  

 

 
 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 1.9.2014. 

  

 

Indstilling 

At referatet godkendes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Godkendt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/65 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Familierådgivningens A-team orienterer om deres arbejde 

med børn med ADHD eller ADHD-lignende symptomer. 

 

Sagsfremstilling 

Opfølgning på punkt fra Handicaprådets møde den 2. juni 2014: Spørgsmål om 

revisitering af børn med svære ADHD diagnoser, hvor handicaprådet ønsker en 

forklaring på 

-         Frederikshavn Kommunes anvendelse af C 5511 i forbindelse med 

revurderinger af ADHD diagnosticerede børn med svære ADHD diagnoser. 

-         hvilke baggrunde Frederikshavn Kommune har for at anvende en 

principafgørelse for en type diagnose til at afgøre sager, der omhandler helt 

andre diagnoser, som principafgørelsen slet ikke omfatter? 

Handicaprådet drøftede henvendelsen og stiller efterfølgende Familierådgivningen 

spørgsmålet: 

 Hvordan sikres det, at sagsbehandlingen vedr. adhd børns individuelle 
behov varetages ? 

  

På foranledning heraf, vil Familierådgivningens A-team komme tilstede ved 

Handicaprådets møde kl. ca. 15.00. 

  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

A-teamet består af 4 socialrådgivere: Britta Kristensen, Ann Carstens, Mette 

Simonsen (den 4. i teamet er på barsel) 

  

Kort orientering om, hvordan A-team er opstået: 

Frederikshavn kommunes serviceniveau for handicapområdet – godkendt i jan. 

2012. 

  

National handleplan for adhd-området blev udgivet af Socialstyrelsen maj 2013. 

Herefter blev A-teamet nedsat. 

  

Kontakt til familierne varetages af de 4 socialrådgivere, herudover 2 psykologer 

(tilknyttet strukturklasserne på Frydenstrandskolen), + en specialkonsulent (bistand 

til skolerrne). 

  

Det er et tilbud ! ikke noget man automatisk bliver tilknyttet, når diagnosen adhd 

stilles  – tit etableres kontakt til A-teamet gennem skolen eller fritidstilbuddet. 

  

Familien er med hele vejen på nær i fælles- møder i A-teamet, hvor 

løsningsmuligheder bliver vendt. 

Der er rigtig megen kontakt med familierne. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/9631 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Er børnene ikke tilknyttet strukturklasserne, er de integreret i alm. skole. På hver 

enkelt skole er der et team (Familien i centrum), det er her problemerne blive vendt, 

- og her sker koblingen mellem familien og A-teamet. 

Familien har kun én indgang og det er ”Familien i centrum”-gruppen på skolen. 

  

Kosten er særdeles vigtig for et barn med adhd. 

Alm.kosten: er barnet fulgt af en læge, ligger opgaven her.  

Specialkost: - ikke altid den sunde af slagsen, - og giver det problemer i skolen, går 

A-teamet ind. Ellers ligger det i ”Familien i centrum”. 

  

Når børnene bliver 15 år, overgår de til ungeenheden. 

Overgang til ungeområdet er beskrevet – det er et andet syn der møder en, når 

man får en bestemt alder. Bl.a. ændres fokus til uddannelsesområdet, når man 

bliver 15 år. 

Det er familieafdelingens visitation som vurderer, om barnet skal under A-teamet. 

Der er ingen direkte vej ind. 

  

Ventetid ? 

Det er visitationen som vurderer, om der skal besøg til straks. = kort ventetid,  

Ansøgninger om div. tilskud = varer længere.  

Råd og vejledning vurderes i hvert enkelt tilfælde. 

Visitationen er socialrådgivere med mange års erfaring. 

  

  

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 
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4. Orientering om status på inklusion i folkeskolen 

 

Sagsfremstilling 

Skolechef Vibeke Post Madsen og pædagogisk konsulent Birthe Rømer Thulstrup 

kommer tilstede ca. kl. 16.00 og giver en kort status på, hvor vi er med 

inklusionsindsatsen på nuværende tidspunkt. 

Desuden vil de fortælle om, hvilke tanker der er i forhold til en kommende 

evaluering af området. 

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Vi står overfor en evaluering af inklusionsindsatsen, og når vi har en status, skal 

den gerne vise både fagligt og socialt udbytte. 

  

Målbare tal: Vores mål på 95 % i 2014 er næsten nået. Det nationale tal er lidt 

højere, nemlig 96 % og det nationale slutmål er 97 %. 

Der er lavet en stor indsat for inklusionsvejlederne (som enten er lærere eller 

pædagoger) – der er en på hver enkelt skole. Denne skal vejlede den enkelte lærer 

om, hvordan der skabes bedre præmisser for inklusion.  

En inklusionsvejlederuddannelse er en blanding af teori og praksis. Nogle er ½tids 

andre fuldtids, afhængig af skolens størrelse.  

Der er etableret et netværk for inklusionsvejledere. 

  

Vi skal nu i gang med fokusgruppeinterviews, og få talt med elever, lærere m.fl.. 

Vi skal have fat i succeshistorierne, men vi skal også have fat i de bump, der har 

været på vejen. 

Vi får professionel hjælp til at stille de rigtige spørgsmål i forbindelse med 

evalueringen. 

  

Alle skoler har haft et samlet individuelt lagt inklusionsforløb. 

I virkeligheden handler det om 1-2 børn pr. klasse. 

  

Er overliggeren sat for højt eller for lavt ? – Da evalueringen ikke er lavet, er der 

ingen facit endnu. 

Frederikshavn kommune har lagt overliggeren knap så højt som 

landsgennemsnittet, så det ser fornuftigt ud. 

  

Vi skal sikre os at presse på med inklusion, men skal samtidig sikre det enkelte 

barns udvikling. 

  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/8565 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Orienteringen taget til efterretning. Handicaprådet ønsker gerne en orientering, når 

evalueringen er tilendebragt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

  

  

  

  

 

Bilag 

Slides vedr. inklusion - PowerPoint, Handicaprådet.ppt (dok.nr.191772/14) 
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5. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Orientering v/Dorthe Smidt 

  

 Renovering og indretning af lejligheder. Vestergade 1, Sæby 

  

 Genoptagelse af sagen ”Tilgængelighed på Krystaltorvet i Sæby” 

  

 Revidering af folderen ”Tilgængelighed for alle” 

  

 Nye Lokalplaner. 
o Lokalplan SKA.BE.04.04.01, Hvide Hus Skagen og kommuneplan 

tillæg 09.79. 

Hørringsperiode 8/10 – 3/12 2014 

o LokalplanFRE.OC.15.03.01 Centerområde med trafikterminal ved 
Skippergade, 

Frederikshavn og kommuneplan tillæg 09.69 

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard. 

  

 

Bilag 

Referat fra mødet d. 20. oktober 2014 (dok.nr.184556/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/68 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

 

Sagsfremstilling 

Information fra Rådets medlemmer: 

  

  

a)     Fra formanden: Ønske om sag på dagsordenen – kontrolenheden ? 

  

  

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat: 

  

b)    Om kryds i kalenderen til Det centrale Handicapråds årsmøde, der afholdes 

tirsdag den 3. februar 2015 på Nyborg Strand. 

  

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Ad a) Ligger udenfor Handicaprådets regi. 

  

Ad b) Opslaget sendes ud med referatet.  

  

Orienteringen i øvrigt taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

  

  

 

Bilag 

Handicaprådet - Sæt kryds i kalenderen 3. februar 2015 - Fokus på holdninger og demokrati - DCH 

årsmøde 2015.pdf (dok.nr.191294/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/67 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Orienteringssag: Fastsættelse af serviceniveau vedr. 

Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 

 

Sagsfremstilling 

Fastsættelse af serviceniveau vedrørende Individuel handicapkørsel for svært 

bevægelseshæmmede 

  

Bestemmelserne om individuel handicapkørsel blev indført i 1992 med det formål at 

ligestille svært bevægelseshæmmede brugere i samfundet med borgere uden 

fysisk handicap for så vidt angår transportmuligheder. Flexhandicap sikrer svært 

bevægelseshæmmede et kollektivt trafiktilbud, der ligger ud over den kørsel, som 

er dækket af anden lovgivning. 

   

Brugergruppen er af lovgivningen defineret som borgere, der på grund af et 

bevægelseshandicap har behov for ganghjælpemidler. Kravet er, at 

ganghjælpemidlet er bevilget af kommunen, og at hjælpemidlet er bevilget til støtte 

for gangfunktion. 

  

Loven fastsætter, at borger, som er visiteret, skal tilbydes minimum 104 ture pr. år. 

Borger skal være 18 år, men den enkelte kommune kan tilbyde kørsel fra 16 år. 

  

Fra 1. januar 2015 er det den enkelte kommune, som fastsætter optagelseskravene 

til kørselsordningen med udgangspunkt i lovens minimumskrav (2004/1 L FS 105).  

  

Det er kommunens ansvar at beslutte en visitationsstandard og serviceniveauet for 

borger, når denne er visiteret til ordningen. Det er fortsat NT, som fastsætter 

serviceniveauet og takster i kørselsordningen. Fra 1. januar 2015 er det 

Kommunens Kørselskontor, der visiterer og opretter borgere i 

brugeradministrationssystemet. Kommunen har fra 1. januar 2015 ligeledes 

ansvaret for klager over visitation og afslag på optagelse i ordningen.  

  

I Frederikshavn kommune var i 2013 visiteret 477 borgere til individuel 

handicapkørsel. Der var en tilgang til ordningen på 95 nye borgere, og en afgang 

fra ordningen på 71 borgere. 

  

Ifølge NT´s beregninger koster en borger optaget i Flexhandicap i gennemsnit 3000 

kr. pr. år ekskl. administration.   

 

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for kørsel med Flexhandicap. 

  

Kørselskontoret i Center for Bibliotek og Borgerservice foreslår, at der træffes 

politisk beslutning om følgende serviceniveau i ordningen, dvs.: 

·         Alder for optagelse i ordningen  

·         Optagelseskrav 

·         Sagsbehandlingsfrist 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/18126 

 Forvaltning: Center for Bibliotek & 

Borgerservice 

 Sbh: sool 

 Besl. komp: KFU 
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·         Antal ture pr. år 

·         Klageprocedure 

  

Det indstilles, at kommunen for at holde nuværende udgiftsniveau fastholder 

nuværende serviceniveau, hvor: 

1) Borgere i Frederikshavn kommune fra 16 år kan ansøge om optagelse i 

ordningen 

2) Borger skal være svært bevægelseshæmmet, være bevilget et 

ganghjælpemiddel af kommunen og have et varigt handicap (længere end 12 

måneder) 

3) Sagsbehandlingstiden fastsættes til 4 uger  

4) Borgere, som visiteres til ordningen, tilbydes 104 ture/år 

5) Klager over visitering behandles af kommunen. NT behandler klager vedr. 

kørselsordningen og udførelsen af kørslen. Der udestår afklaring af øverste 

klageinstans. Dette forventes afklaret til mødet. 

  

  

  

 

Juridiske konsekvenser 

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget godkender det foreslåede 

serviceniveau.  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

At Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning, og udtrykker tilfredshed med, at 

der ikke sker ændringer.for borgerne.  

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard  
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Bilag 

Forslag til visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn Kommune (dok.nr.167888/14) 
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8. Orienteringssag: Redegørelse om levering af tilkøbsydelser 

i Madservice 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af den landsdækkende presses fokus på mad til ældre i eget 

hjem i de seneste dage, er der opstået spørgsmål om, hvorvidt det er blevet 

politisk besluttet at den Kommunale Madservice må sælge tilkøbsydelser, 

fx madpakker. 

  

I kvalitetsstandarden for Madservice til borgere i eget hjem og ældrebolig 

(se bilag) fremgår det af afsnittet Afbestilling og bestilling af mad at ”Der 

foreligger muligheder for tilkøbsydelser”. Dvs. der er mulighed for at købe fx 

ekstra grøntsager og madpakker hos leverandørerne af Madservice. 

SOU har behandlet kvalitetsstandarden på deres møde d. 7. december 

2011 (Punkt 5 Ydelses- og Kvalitetskataloget 2011 – se bilag), og Ydelses- 

og Kvalitetskataloget er efterfølgende lagt på Kommunens hjemmeside 

med de ændringer der efterfølgende er godkendt af udvalgsformanden.  

  

Ifølge kontrakten mellem Center for Social- og Sundhedsmyndighed og de 

godkendte leverandører af Madservice (se bilag), fremgår det af § 8 

Levering af Madservice, stk. 8 Tilkøbsydelser:  

”Leverandøren har mulighed for at tilbyde, at borgeren kan få 

særlige ønsker opfyldt. Det kommunale tilskud vil i denne 

sammenhæng være uændret. Særlige ønsker sker derfor via 

variation i egenbetalingen.   

Der indskærpes opmærksomhed på regler og love vedr. 

”dørsalg”. 

  

Afregningen for tilkøbsydelser er et anliggende mellem borgeren 

og Leverandøren, og aftalen derom er derfor Frederikshavn 

Kommune uvedkommende.” 

SOU godkendte kontrakten for Madservice 2014-2015 på deres møde d. 6. 

november 2013 (se bilag). 

  

Tilkøbsydelser 

I dag har borgere der er visiteret til Madservice mulighed for at tilkøbe bl.a. ekstra 

grøntsager, kartofler og ris.  

  

Det er muligt at bestille gæsteportioner, dog ikke til større selskaber jf. 

Kvalitetsstandardens afsnit Afbestilling og bestilling af mad. Gæsteportioner er dog 

ikke omfattet af det kommunale tilskud, derfor opkræves borgeren betaling for 

produktionsomkostningen. 

  

Siden kommunesammenlægningen i januar 2007 har Madservice tilbudt 

madpakker. Historikken er, at der tidligere kunne visiteres til madpakker, 

men en lovændring gjorde, at visitation til Madservice kun omfatter 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/19343 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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hovedret og dessert. Derfor fortsatte man med at tilbyde madpakker som 

en tilkøbsydelse til borgere der er interesseret i dette. 

  

Det har varieret, hvor mange borgere, der har gjort brug af tilbuddet. Pt. er 

der ca. 3 til 7 borgere pr. uge der bestiller en madpakke, typisk til en enkelt 

dag. 

  

En madpakke består af 3 halve stykker rugbrød med pålæg og lidt pynt, 

samt et halvt stykke franskbrød med ost. Prisen for en madpakke er 20 kr. 

Madpakker leveres sammen med køle-vakuum måltiderne. Madpakken 

produceres dagen før ugepakken bliver leveret. Madpakkerne har en 

holdbarhed på 7 dage eksklusiv pakkedatoen. 

  

Kostvejledning til borgerne 

I kvalitetsstandarden for Madservice fremgår at ”leverandøren skal sikre 

borgeren en kvalificeret kostvejledning”. Dette tager Madservice meget 

alvorligt, og i samarbejde mellem Madservice og Sundhedscentrene 

tilbydes der derfor et besøg til alle borgere, der visiteres til Madservice, 

hvor der vejledes om kost og ernæring i henhold til den enkelte borgers 

behov. Fx kan en småtspisende borgere blive vejledt i, hvordan de opnår et 

større dagligt energiindtag ved at spise særligt energitætte måltider. 

Vejledningen forestås af den diætist og de 3 kostfaglige vejledere der er 

ansat i Sundhedscentrene  

  

Nye tiltag 

Pt arbejder Madservice med flere nye tiltag. Bl.a. indføres der 

komponentopdelte måltider (se dagsordenspunktet vedr. 

”Komponentopdelte måltider”). 

Der arbejdes hele tiden på at udvikle retterne, samt have et særligt fokus 

på specialekost, fx retter som er velegnede til borgere med synkebesvær 

(dysfagi). Alt sammen for at sikre borgerne den bedst mulige kvalitet og et 

måltid som passer til den enkelte. 

De nye tiltag udarbejdes bl.a. med inspiration fra andre kommuner og 

regioners succesfulde indsatser, fx Herlevs Herligheder (gourmetmad på 

Herlev Hospital). 

  

  

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. 

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager 

redegørelsen til efterretning. 

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

Ældrerådet tager sagen til efterretning. 

  

Af sagen fremgår at man udvikler retter med inspiration fra bl.a. Herlev.  Ældrerådet 

vil foreslå, at man i Frederikshavn Kommune går et skridt videre med at indgå 
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samarbejde med sygehusene omkring småtspisende ældre, der udskrives til eget 

hjem (Herlev-modellen), så man med det samme får sat ind i forhold til 

ernæringstilstanden. Der sendes skrivelse herom til Sundhedsudvalget.  

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning, og er positive overfor, at 

borgernes ønsker tages til indtægt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard. 

 

Bilag 

Ydelses og Kvalitetskatalog 2012 (dok.nr.179681/14) 

Punkt_12238_Ydelses - og Kvalitetskatalog (dok.nr.179683/14) 

Punkt_19053_Leverandørkontrakt 2014 -2015 (dok.nr.179684/14) 

Leverandørkontrakt Madservice 2014 - underskrevet (dok.nr.189156/13) 
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9. Orienteringssag: Orientering om komponentopdelte 

måltider i Madservice 

 

Sagsfremstilling 

For at den kommunale Madservice kan yde en endnu bedre service for borgere der 

har valgt dem som leverandør, leverer de fra marts 2015 komponentopdelt mad. 

Det betyder at borgeren selv har mulighed for at sammensætte sin ret. 

  

I dag tilbyder Madservice hver uge 10 hovedretter, bestående af kød, sovs, 

kartofler/ris og evt. tilbehør som grøntsager og surt, samt 10 biretter, som borgeren 

vælger imellem til de – op til 7 retter - der leveres i ugepakken. 

  

Hvad betyder ændringen? 

Fra marts 2015 vil der blive tilbudt 10 kødretter med sovs, som borgeren så frit 

vælger mellem forskellige typer af kartofler, ris og pasta, sammen med forskellige 

grøntsager, råkost og surt til. 

Det kan lade sig gøre, fordi maden pakkes i små bakker for sig, således at 

borgeren får nøjagtigt den sammensætning af kød og tilbehør til det enkelte måltid, 

som det ønskes. 

  

Der vil stadigvæk blive tilbudt 10 biretter om ugen som borgeren vælger imellem. 

Heri indgår der desserter, legerede supper med og uden fyld og øllebrød. 

  

Nye muligheder for tilkøb 

Den kommunale Madservice har lyttet meget til borgernes ønsker om muligheden 

for tilkøbsydelser. 

Derfor vil de fra marts 2015 tilbyde en kræsebakke der består af 4 forskellige slags 

energitætte mellemmåltider, som er beregnet til småtspisende/ernæringstruede 

borgere. Der vil også blive tilbudt breve med ekstra energitilskud og kage. 

Desuden vil der blive tilbudt en pålægsplatte i stedet for de nuværende madpakker. 

Platten adskiller sig ved at maden er komponentopdelt, lig hovedretterne.  

Derudover er det et ønske, at der sammen med maden kan leveres ½ l. piskefløde 

og 1 l. sødmælk. 

  

Hjælp til menuplaner 

For de borgere der ikke kan, eller har overskud til at udfylde menuplaner, vil 

personalet i Madservice fortsat sammensætte retterne. 

  

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. 

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

Ældrerådet tager sagen til efterretning. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/19343 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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Tilretning af Ydelseskatalog vedr. Madservice 

Ældrerådet anmoder om at Ydelses- og kvalitetskataloget 2014 tilrettes bl.a. i 

forhold til, at der ikke længere udleveres mikroovne fra Madservice, samt i forhold 

til de ændrede regler for betaling af maden. 

  

Vedr. det nye tiltag med ”Kræsepakke” 

Det undersøges, hvad man forventer Kræsepakken vil koste, samt om borgeren 

kan købe Kræsepakken uden at købe hovedret.  

  

Prøvesmagning af madpakker fra Madservice 

Ældrerådsformanden orienterede om afholdt prøvesmagning af madpakker fra 

Madservice. Smagen var ok - som en madpakke nu engang er. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning,, og er  positive overfor, at 

borgernes ønsker tages til indtægt. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard.  
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10. Høringssag: Politik for frivilligt socialt arbejde 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en politik for 

frivilligt socialt arbejde i Frederikshavn Kommune. I denne er der lagt op til en 

højere aktivering af borgernes deltagelse og deres ressourcer i forhold til at bidrage 

til fremtidens velfærdssamfund i samarbejde med kommunen og dens ansatte.  

  

Det første udkast til politikken er nu udarbejdet og centrerer sig omkring følgende 

fem fælles pejlemærker:  

  

      -          Samskabelse 

      -          Relationer 

      -          Fællesskab 

      -          Klare rammer 

      -          Synlighed 

  

Inden politikken implementeres i praksis planlægger Center for Sundhed og Ældres 

administration at afholde et fremtidsværksted for frivillige, politikere, borgere, 

kommunale medarbejdere og andre interessenter. Arrangementet vil blive afholdt 

ultimo september og skal give deltagerne mulighed for at give tilbagemeldinger på 

det første udkast til politikken, som forinden lægges offentligt tilgængeligt på 

frederikshavn.dk. 

  

Hertil sendes politikken til høring i følgende organer:  

  

      -          Socialudvalget  

      -          Alle øvrige fagudvalg  

      -          Råd  

      -          Frivillige organisationer  

      -          MED  

      -          Sundhedspanelet 

  

På baggrund af tilbagemeldinger fra høringsprocessen og fremtidsværkstedet vil 

Center For Sundhed og Ældre foretage tilrettelser i politikken, hvorefter den sendes 

til politisk godkendelse i følgende organer: 

  

      -          Sundhedsudvalget 

      -          Socialudvalget 

      -          Byrådet 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller: 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19518 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: stet 

 Besl. komp:  
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1.       Politik for frivilligt socialt arbejde sendes i høring. 

  

  

  

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 3. september 2014 

Ingen bemærkninger til forslaget. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. september 2014 

Indstillingen godkendes. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 23. september 2014 

Stefan Thaarup deltog under første del af mødet. 

  

Input fra Ældrerådet set i lyset af det afholdte ”Fremtidsværksted for frivillige”, den 

22-09-2014: 

 De frivillige efterlyser klare rammer. 

 Savner en mere konkret handleplan for, hvordan man vil styrke det frivillige 
arbejde. 

 Politikken indeholder for mange fremmedord. 

 Forslag om oprettelse af en paraplyorganisation, hvorunder alle de frivillige 
foreninger kan samles. 

 Et håb at man frem over kan skabe et større samarbejde på tværs af 
frivillige foreninger fra hele kommunen. 

 Se og lær af de tiltag der allerede eksisterer f.eks. ”Aktivt Ældreliv” fra 
Marselisborg 

 Det er vanskeligt at se, hvordan man får skabt en ”fælles vej” og 
sammenhæng i det frivillige sociale arbejde ud fra de forskellige tiltag, 
politikker og pejlemærker.  

  

  

  

Ældrerådets høringssvar: 

Det foreliggende udkast, til en politik for frivilligt socialt arbejde, er for løst 

formuleret. Det er Ældrerådets opfattelse, at der er brug for noget mere 

handlingsorienteret, som kan give et større ejerskab og samarbejde foreningerne 

imellem.  

Der arbejdes på flere led med det frivillige arbejde, og det er derfor vigtigt, at der 

sker en koordinering af arbejdet ud fra ”Pejlemærker”, ”Sundhedspolitik” samt 

”Politik for frivilligt socialt arbejde” – herunder at indsatsen koordineres internt i 

kommunen. 
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Politikken bør skrives i et mere let forståeligt sprog. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014 

Ingen bemærkninger til forslaget 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2014 

  

Udvalget godkender politikken som alene at være gældende for det frivillige sociale 

arbejde og således ikke for det frivillige arbejde indenfor Kultur- og fritidsudvalgets 

ansvarsområde.  

Politikken bør indholdstilrettes jf. ovenstående. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

  

Godkendt til videre behandling. 

 

Beslutning Integrationsråd den 1. oktober 2014 

Godkendt med følgende kommentarer: 

  

-          at opgaveløsningen – også på integrationsområdet- er afhængig af, at der 

involveres frivillige 

-          at der er klare snitflader mellem hvad myndighedsmedarbejdere udfører af 

opgaver og hvilke opgaver de frivillige udfører 

-          at forventningsafstemningen tager afsæt i utvetydige rammebetingelser  

-          at det er nødvendigt for det frivillige arbejde, at der sker en introduktion til 

arbejdet og at der etableres netværksaktiviteter for at stimulere indsatsen og 

bevare engagement, mål og retning 

-          at klarere sproglige udmeldinger med et lavere lixtal vil øge involveringen af 

borgere uden stærke sproglige kompetencer.  Det er vigtigt, at udmeldingerne er 

læsbare og juridisk korrekte, så det hverken er muligt at misforstå eller mistolke. 

-          at der fokuseres målrettet på, at politikkerne omsættes til konkrete handlinger, 

der omsættes til forbedrede levevilkår. 

  

Fraværende: Michael Vanbawi, Timur Shah, Yasmin Mellrose, Amanda Melanie 

Dennehy, Jens-Ole Kjeller Petersen og Ida Skov  

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 6. oktober 2014 

Udvalget tager politikken til efterretning og har ikke nogen bemærkninger. 

  

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 6. oktober 2014 

Ingen bemærkninger. 

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Handicaprådet har drøftet politikken, og har følgende bemærkninger 
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-       Der mangler stillingtagen til rammerne i politikken. 

-       Der mangler noget konkret om 

-       Forsikringsforhold både for frivillige og for borgeren 

-       ”Sorterings/matchningsproces” af frivillige 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard. 

  

 

Bilag 

Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret 2.pdf (dok.nr.151291/14) 
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11. Høringssag: Høring af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 

 

Sagsfremstilling 

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Nordjylland har udsendt udkast til 

Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 i høring. 

  

Høringsperioden løber fra den 16. oktober 2014 til den 1.december 2014, og evt. 

høringssvar skal sendes til Det fælleskommunale Sundhedssekretariat senest den 

1. december 2014 kl. 12.00. Praksisplanen er tilgængelig på regionens hjemmeside 

www.rn.dk under Sundhed / Praktiserende læger og andre behandlere / 

Fysioterapi.  

  

Praksisplanen vedhæftes desuden sagen som bilag. 

  

Høringsparterne er: 

  

 Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne i Nordjylland 

 De 11 nordjyske kommuner 

 Danske Fysioterapeuter  

 Patientinddragelsesudvalget 

 Aalborg Universitetshospital 

 Sygehus Vendsyssel 

 Sygehus Thy-Mors 

 Psykiatrien 

 Lægeforeningen  

 Foreningen af Speciallæger 

 Dansk Kiropraktor Forening 

 Regionens ridefysioterapeuter 

  

Praksisplanen beskæftiger sig med specialerne: 

  

·         Almen fysioterapi (speciale 51)  

·         Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62)  

·         Almen ridefysioterapi (speciale 57)  

·         Vederlagsfri fysioterapi (speciale 65)  

  

Almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi er reguleret i hver deres 

landsoverenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 

Danske Fysioterapeuter. 

  

I overenskomstens § 10, stk. 1 (overenskomst for almen fysioterapi) vedrørende 

praksisplanlægning fremgår det, at: Regionen og kommunerne i 

regionenudarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige 

fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om 

de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet. 

Det fremgår endvidere i § 10, stk. 2, at: Praksisplanlægningen foretages med 

henblik på i fornødent omfang at sikre koordinering og samordning af den 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/20041 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SUU 
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fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen og udarbejdes i fornødent 

omfang under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, 

samt den regionale og kommunale økonomi.  

  

Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en beskrivelse af den eksisterende 

kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, beskrivelse af de 

kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over 

præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på 

kommuneniveau. Praksisplanlægningen har som intention at bidrage til kontinuitet 

på området og være et redskab for smidig tilrettelæggelse, udvikling og samarbejde 

mellem praksissektoren og den kommunale sektor, sammenhæng i de forskellige 

patientforløb, kvalitet i den fysioterapeutiske behandling mv. 

  

Administrationen udarbejder forslag til høringssvar, der kan fremlægges ved 

behandlingen af sagen på Sundhedsudvalgets møde den 11. november 2014. På 

grund af den stramme tidsfrist for behandlingen af sagen, kan det ikke forventes, at 

høringssvaret vil kunne fremlægges for Ældrerådet og Handicaprådet.  

  

Praksisplanen sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet inden behandlingen 

af sagen Sundhedsudvalget. 

  

  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter ”Praksisplan 

for fysioterapi 2015-2018” og evt. afgiver høringssvar. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet bakker op om Frederikshavn Kommunens høringssvar uden yderligere 

bemærkninger. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

  

 

Bilag 

Høring af Region Nordjyllands Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 - Praksisplan fysioterapi (endelig 

høringsversion).pdf (dok.nr.184871/14) 

Høringssvar til praksisplan for fysioterapi.pdf (dok.nr.185722/14) 
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12. Høringssag: Tilskud til botilbuds ledsagelse af borgere i 

forbindelse med ferierejser 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalget besluttede på møde den 2. april 2014, at handicapområdet i 2014 

tilføres 100.000 kr. til fastholdelse af serviceniveauet i forhold til ledsagelse i 

forbindelse med ferierejser. Socialudvalget bedes nu tage stilling til, om tilførslen af 

et beløb til ledsagelse på ferierejser også skal gælde for overslagsårene. 

  

Baggrunden for tilførslen af midler er, at KL i en meddelelse til landets kommuner 

har indskærpet, at det ikke er tilladt at opkræve betaling for ledsagelse og for 

udgifter forbundet med ledsagerens deltagelse på ferier mv.  

  

Det enkelte botilbud skal derfor fremadrettet betale for samtlige udgifter forbundet 

med ledsagerens deltagelse på ferierejser. Dette betyder en øget udgift for de 

forskellige botilbud, idet beboerne hidtil har betalt for personalets udgifter udover 

lønudgiften. 

  

For at fastholde serviceniveauet, der tillader det enkelte botilbud at gennemføre en 

årlig ferierejse af maksimalt syv dages varighed, besluttede Socialudvalget at 

bevilge handicapområdet 100.000 kr. i 2014. Beløbet findes indenfor 

handicapområdets eget budget fra en post afsat til udvikling af området.  

  

For at kunne tilbyde borgerne i kommunens botilbud ledsagelse på ferierejser på 

samme vilkår i de kommende år, er det en forudsætning, at beløbet på 100.000 kr. 

på samme måde afsættes for overslagsårene. 

  

Sendes til høring i Handicaprådet. 

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget beslutter at tilføre 

100.000 kr. i 2015 og overslagsårene til ledsagelse i forbindelse med ferier. 

Beløbet hentes fra budgetposten til udvikling af handicapområdet. 

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard.  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/4869 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: SOU 
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13. Høringssag: Opsigelse af bassinlejeaftale 

 

Sagsfremstilling 

Opsigelse af bassinlejeaftaler 

Fysioterapeutisk behandling kan foregå i træningslokale eller bassin. Klinikker kan 

anvende eget bassin eller leje sig ind i lokaler med træningslokale/bassin eller 

regioner og kommuner kan stille disse faciliteter til rådighed for fysioterapeuten.  

  

Der har i Region Nordjylland og i de nordjyske kommuner i en længere årrække 

været mulighed for, at praktiserende fysioterapeuter med ydernummer i regionen 

har kunnet ansøge om tilskud til dækning af udgifter til bassinleje. Dette har været 

også været praksis i Frederikshavn Kommune. 

  

På baggrund af udviklingen nationalt, hvor kun Region Syddanmark udover Region 

Nordjylland endnu tilbyder denne mulighed og på baggrund af de mange 

ressourcer, som der både regionalt og kommunalt anvendes på at administrere 

ordningen, foreslås det, at praktiserende fysioterapeuters mulighed for at ansøge 

om tilskud til bassinleje ophører i Region Nordjylland og i de nordjyske kommuner. 

Aftalen om opsigelse af bassinlejeaftalerne er på den baggrund sendt til behandling 

i de nordjyske kommuner og i Region Nordjylland. 

  

  

Procedurer omkring beregninger for udgiftsfordelingen.  

  

Tidligere var det Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, som traf beslutning om 

tildeling af tilskud. I dag er det den enkelte kommune, hvori ansøger har sin klinik, 

som sammen med regionen behandler de indkomne ansøgninger om bassinleje.  

Dette sker i praksis via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat.  

  

Da kommunerne overtog myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi i 

2008 blev det besluttet, at tilskud til bassinleje skulle deles ligeligt mellem region og 

kommuner. Denne ordning er efterfølgende blevet tilpasset i 2012, således at 

udgiften til tilskud nu fordeles mellem region og kommuner efter, hvor mange af 

patienterne på det pågældende hold, der modtager almen fysioterapeutisk 

behandling henholdsvis vederlagsfri fysioterapeutisk behandling. 

  

Regionen betaler lejen for bassintræning for patienter, der har henvisning til 

almindelig fysioterapi, mens bopælskommunerne betaler andelen af lejen for 

patienter, der har henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne er ansvarlige 

for den vederlagsfri fysioterapi. I Frederikshavn Kommune løses den vederlagsfri 

fysioterapi udelukkende i regi af de privatpraktiserende fysioterapeuter. 

  

Udregningen baserer sig på holdlister over bassinpatienterne, som de 

fysioterapeuter, der modtager bassintilskud, indsender hver måned. Af listerne 

fremgår, hvor mange af hver type patient, som har deltaget på holdene.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/19995 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SUU 
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Udbetaling af tilskud til bassinleje i Region Nordjylland.  

  

I årene 2012-2014 er der årligt knap 20 klinikker i regionen, som har modtaget 

tilskud til bassinleje. Antallet af klinikker i Frederikshavn Kommune, der har 

modtaget tilskud til bassinleje udgøres af 3 klinikker. Derudover er der ydet 

tilskud til bassinleje til klinikker i Brønderslev Kommune forbindelse med 

bassintræning af borgere fra Frederikshavn Kommune, der har valgt at få 

behandlingen udenfor kommunen. Der kan også være borgere fra andre 

kommuner, der på samme vis har fået bassintræning i Frederikshavn 

Kommune. 

  

I 2012 var den samlede udgift til bassinleje i Region Nordjylland på 557.566 kr. 

Heraf var kommunernes andel 50 % eller 278.783 kr. svarende til knap 54 t. kr. i 

Frederikshavn Kommune. 

  

I 2013 var den samlede udgift til bassinleje i Region Nordjylland på 399.548 kr. 

Heraf var kommunernes andel 232.644 kr. (udregnet efter den nye model) og 

svarende til 41 t.kr. i Frederikshavn Kommune.  

  

Der er stor forskel i Region Nordjylland på den leje, som fysioterapeuterne betaler 

for at anvende bassinerne, og som de dermed får tilskud til. Udgiften pr. time 

varierer således fra 150-1000 kr.  

  

Der er herudover stor forskel på, i hvilket omfang fysioterapeuterne tilbyder 

bassintræning. De fleste af fysioterapeuterne tilbyder bassintræning et par gange 

om ugen, men der er også en enkelt fysioterapeut, som modtager tilskud til 6,5 

times bassintræning pr. uge.  

  

Endvidere ses det, at der i flere kommuner er fysioterapeuter, som tilbyder 

holdtræning i bassin, hvor nogle søger om tilskud, mens andre ikke søger tilskud, 

men så i stedet honoreres på det højere honorarniveau. 

  

Som nævnt er indstillingen om at ophøre med muligheden for at søge om tilskud til 

bassinleje funderet i et ønske om at tilpasse praksis i kommunerne og i Region 

Nordjylland til de andre regioner (undtaget Region Syddanmark) og i den 

komplicerede administrering af ordningen. Herudover vil en annullering af 

muligheden for at søge om tilskud i højere grad ligestille fysioterapeuterne, da det 

pt. ikke er muligt at få tilsagn om tilskud i alle kommuner. Der er i dag ca. 30 % af 

de fysioterapeuter, som oplyser, at de tilbyder bassintræning, som gennemfører 

træningen uden at modtage tilskud hertil.  

  

Patienterne vil i fremtiden fortsat have mulighed for bassintræning. Enten via 

nyoprettede kommunale tilbud eller efter den høje bassintræningstakst i 

overenskomsten. Samtidig har kommunerne med overdragelsen af 

myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi fået muligheden for at oprette egne 

tilbud, herunder også bassintræning. 
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Det skal samtidig bemærkes at i tilfælde af, at regionen vælger at opsige deres 

tilsagn om tilskud til bassinleje, vil kommunerne fremadrettet skulle udbetale hele 

tilskuddet og modsat, hvis regionen ønsker at fortsætte praksis, mens kommunerne 

vælger at stoppe ordningen. 

  

På ovenstående baggrund kan det anføres, at en opsigelsen af aftalen om støtte til 

bassinleje ikke forventes at medføre reduktioner eller besparelser i udgifterne på 

området, men alene vil være en omlægningen af ordningen, der bidrager til 

afbureaukratisering og letter administrationen i forhold til den nuværende 

håndtering af ordningen.   

  

Sagen er sendt til høring i Ældre- og Handicaprådet. 

  

  

  

  

 

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at muligheden for at ansøge om tilskud til 

bassinleje bortfalder i Frederikshavn Kommune ved årsskiftet 2014/2015. De 

nuværende aftaler udløber pr. 31. december 2014. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet anbefaler Social- og Sundhedsdirektørens indstilling med den 

forudsætning, at ændringen ikke for nogen indflydelse på den enkelte borgers 

mulighed for træning.. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Handicaprådet anbefaler Social- og Sundhedsdirektørens indstilling med den 

forudsætning, at ændringen ikke for nogen indflydelse på den enkelte borgers 

mulighed for træning.. 

  

 Fraværende: Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj. 

  

 

Bilag 

Bilag - Bassinlejeaftale (dok.nr.184604/14) 
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14. Høringssag: Evaluering vedr. udbud af tilsyn på plejeboliger 

og aktivitets- og samværstilbud 2015-2018 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/15835 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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15. Høringssag: Leasing af genbrugshjælpemidler 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/19543 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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16. Godkendelsesprocedure for ændringer i Handicaprådets 

sammensætning 

 

Sagsfremstilling 

Jf. Retsikkerhedslovens § 3 og BEK nr. 722 af 19/06/2013 §§ 26-30 (kap. 8) 

nedsætter kommunalbestyrelsen et Handicapråd bestående af 10 medlemmer – 

hvoraf udpeger byrådet 2 byrådsmedlemmer samt 2 personlige stedfortrædere. 

  

3 medlemmer udpeges af byrådet blandt forvaltningens medarbejdere, og 5 

medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra Danske 

Handicaporganisationer. 

Hidtil er alle medlemsændringer i Handicaprådet forelagt Byrådet til godkendelse. 

  

Handicaprådet foreslår, at ændringer i Handicaprådets personkreds i den 4-årige 

valgperiode – når bortses fra de 4 byrådsmedlemmer - fremover alene godkendes 

 af Handicaprådet. 

  

Byrådet orienteres én gang årligt om ændringer i sammensætningen i forbindelse 

med, at Handicaprådets årsberetning fremsendes til Byrådets godkendelse.  

Sidste sætning kan evt. indføjes i Handicaprådets forretningsorden under § 1 stk. 

6) ”Handicaprådet afgiver en gang årligt en beretning om rådets arbejde og forslag 

til byrådet, samt om evt. ændringer i årets løb i handicaprådets sammensætning” 

  

Denne ændring (med kursiv) vil kræve en flertalsbeslutning på 2/3 af 

handicaprådet.  

  

 

Indstilling 

At forslaget fremsendes til byrådets godkendelse. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6235  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: BR 
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17. Anskaffelse af iPads til Handicaprådets medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

Det er et stort ønske fra Handicaprådet, at hver enkelt medlem kan få adgang til 

dagsordener m/bilag via en iPad, da der ofte er store mængder information, som 

skal læses. 

Dagsordenen/referater udsendes pr. mail, som et link til hjemmesiden. Det er 

herefter op til det enkelte medlem, via en PC at bruge linket til at få adgang til 

dagsordener og andet der skal læses. Det er også op til det enkelte medlem, at 

udskrive det materiale, som er nødvendigt at have med i forbindelse med 

møderne.   

Det vil i alle henseender gøre det betydelig lettere for medlemmerne, hvis de kan 

få deres informationer på en iPad, som også ville kunne medbringes til 

Handicaprådets mødeaktiviteter (og herved undgå at skulle udskrive materiale). 

  

Byrådsmedlemmerne samt flere af de administrativt udpegede bruger altid iPads 

til møderne, og for at gøre det tilsvarende let for de af DH udpegede medlemmer, 

er det et ønske at anskaffe et antal iPads, som ”udlånes” til de 5 af DH udpegede. 

  

Ipad’en udlånes til medlemmerne i den aktuelle periode – der underskrives en 

udlånserklæring, hvoraf det også fremgår, i hvilket omfang en iPad må bruges. Når 

et handicaprådsmedlem udtræder af Handicaprådet (enten i ”utide” eller ved valg), 

vil den overgå til det nyvalgte medlem.  

IPad’s, som har en levetid på ca. 3 år, vil løbende blive udskiftet med hjælp fra IT-

afdelingen. 

  

 

Økonomiske konsekvenser 

  

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år til afholdelse af udgifterne ved 

Handicaprådets virksomhed et budget, som Handicaprådet disponerer over, og 

hvor der stadig i indeværende år er ”luft” til anskaffelse af et antal iPads.  

  

Økonomi: Der er mulighed for at købe brugte iPads med 3G uden simkort til en 

stk.pris på 1500 kr. –  

Et simkort koster 0 kr. i anskaffelse, og dataabonnement til iPad (flatrate TDC d.v.s. 

fast pris uanset forbrug) vil koste 18 kr. mdl. 

D.v.s.: 

Ved anskaffelse: 1500 + 12 x 18 = 1716 kr. pr. iPad 

Efterfølgende år 12 x 18 = 216 kr. pr. iPad  

  

  

  

 

Indstilling 

At der anskaffes et antal iPads til handicaprådets DH-udpegede medlemmer. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/71 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

Indstillingen tiltrædes – der anskaffes 3 iPads. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj, Helle Madsen.  
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18. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering. 

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj, Helle Madsen. 

  

 

Bilag 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/70 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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19. Punkter til kommende møde 

 

Sagsfremstilling 

  

Punkter, som ønskes sat på kommende mødes dagsorden: 

  

Mødeplan 2015, møderækken rykkes en uge frem, så møderne fremover ligger 

mandag i ugen forud for Socialudvalgets møde. 

  

  

  

 

Indstilling 

Til videre foranstaltning. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Sagen sættes på næste møde. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj, Helle Madsen.   

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/71 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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20. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Uden beslutning ! 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Ingen bemærkninger. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj, Helle Madsen. 

  

 

 
 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 
   

 

 
 


