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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. juni 2013.   

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

Godkendt, idet pkt. 7 rykkes frem, - der kommer en gæst til punktet. 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/916 

 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 23. maj 2013  

 

Indstilling 

At referatet godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/916 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Orientering fra Handicappolitisk konsulent 

 

Sagsfremstilling 

·         Orientering om  IKT-MESSE & KONFERENCE 2013 d. 3.-4. september 2013 

på Hotel Nyborg Strand. 

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

Yderligere orienterede Nynne om: 

 

- Kick Off – konference om inklusion den 10. september 2013 i København 

- Debatoplæg fra KL om Fremtidens socialpolitik 

- Det centrale handicapråd – en charter: hvordan man inddrager borgere 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/920 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4. Besøg Verdens mest tilgængelige kontorhus  

 

Sagsfremstilling 

Formanden fremsætter forslag om, at Handicapråd og Tilgængelighedsudvalget 

besøger Verdens mest tilgængelige kontorhus i Høje Tåstrup. 

  

Den 12. december 2012 åbnende verdens mest tilgængelige kontorhus. Huset er 

designet så alle kan fungere optimalt - uanset handicap. Huset ligger i Høje 

Taastrup og rummer Handicaporganisationernes Hus. 

  

En del af visionen bag huset er, at det skal inspirere til et markant løft i tilgængeligt 

byggeri, så alle med handicap får langt lettere adgang til at færdes uhindret og 

deltage aktivt i arbejds- og samfundslivet. Samtidig betyder det meget for 

synlighed, effektivitet og gennemslagskraft, når 17 handicaporganisationer og seks 

beslægtede organisationer samles under samme tag. 

  

Grønt, blåt, pink og rødt. Det er nogle af de farver, der er malet på væggene i det 

nye hus. Det er ikke bare farverigt og kreativt, for sjov. Det er banebrydende, idet 

alle løsninger er gennemtænkt for at opnå status som verdens mest tilgængelige 

hus. 

  

Huset byder velkommen til alle mennesker og alle typer handicap. Farverne på 

væggene gør det let at finde rundt og finde den fløj, man skal til. Huller i rækværket 

gør det nemt for kørestolsbrugere at orientere sig. Dutter på trappegelænderet 

hjælper svagsynede med at holde rede på etagerne, og så er der brandsikre 

elevatormiljøer, så også kørestolsbrugere kan komme hurtigt ud ved brand. Intet er 

overladt til tilfældighederne. 

  

Projektet startede i 2008 og i november 2012, stod huset klar. Huset har et areal på 

12.600 m2 fordelt over 4 etager, og rummer 310 arbejdspladser. 

  

  

 

Indstilling 

At forslaget drøftes  

 

Beslutning Handicaprådet den 2. maj 2013 

Handicaprådet ønsker turen gennemført. Nynne Fabricius finder et par datoer. 

Jørgen Anker Simonsen inviteres med på turen. 

  

Fraværende: Ulla Verner samt suppleant, Bruno Müller – i stedet deltager Irene 

Hjortshøj.  

 

Supplerende sagsfremstilling 

I forbindelse med en forespørgsel til Handicaprådet om besøg til ”Verdens mest 

tilgængelige kontorhus " i september 2013 – har et stort flertal af rådet medlemmer 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/6898 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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meldt tilbage på datoen d. 19. sep. 2013. 

  

Der er fremsendt en forespørgsel til Jesper Boesen fra Nobarries Advice som står 

for rundvisning af besøgende. Jesper Boesen har meldt positivt tilbage på besøg d. 

19. september 2013, og har lavet en foreløbig bookning fra kl. 13.00 -15:00. 

  

Rundvisningen tager omkring 2 timer og koster 900 kr. ex moms, - der er tale om 

en heldags tur.  

 

Indstilling 

At turen gennemføres den 19. september 2013. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

Turen, som er en heldagstur foretages den 19. september 2013. 

Transportmuligheder undersøges af administrationen, og meldes ud til 

medlemmerne. 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten. 
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5. Status Handicappolitikken 

 

Sagsfremstilling 

Fast punkt på kommende møder 

 

Indstilling 

Til orientering  

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

Peter E. Nielsen gav en status på handicappolitikken. 

Der er udsendt en ”plakat” til medlemmerne.  

Referater fra arbejdsgruppen tilgår løbende Handicaprådet 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten. 

 

Bilag 

Handicappolitik-nyhedsbillede.pdf (dok.nr.91405/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10572 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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6. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Orientering fra Tilgængelighedsudvalget v/Rikke 

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten.   

 

Bilag 

Referat fra mødet d. 6. juni 2013 (dok.nr.83765/13) 

a) Anvendelse af Danmarksgade 62 

b) Tilgængelighed på valgstederne: 

   
c) Status på toilet forhold i Arena Nord.  

  

d) Nye Lokalplaner - Ingen nye lokalplaner 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/919 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Aksel Jensen ønsker principiel sag på dagsordenen: Får 

borgerne det de har krav på ? 

 

Sagsfremstilling 

På handicaprådsmødet d. 21. Feb 2013  blev Handicaprådet orienteret om 

Taleinstituttets fremtidige opgavevaretagelse. Inden byrådet i Frederikshavn 

Kommune behandler sagen ønsker Handicaprådet at give deres holdning til kende 

overfor politikerne.  

  

Handicaprådet udtrykker stor bekymring overfor forslaget. 

Handicaprådet i Frederikshavn Kommune ønsker at bibeholde ekspertisen samlet - 

også for at bibeholde VISO, - som Taleinst. er leverandør af ekspertice til., idet 

Handicaprådet finder at stor risiko for tab af viden og faglighed på bekostning af 

borgerne.  

Handicaprådet finder det særdeles utrygt, at overdrage en så væsentlig opgave til 

en eller flere kommuner.  

Idet sagen har stor betydning må Handicaprådet anmode om, at sagen kommer til 

høring i Handicaprådet.  

  

I forbindelse med en konkret sag og set i lyset af Handicaprådets spørgen ind til 

Frederikshavn Kommunes hjemtagning af opgaver fra taleinstituttet, ønsker Aksel 

Jensen et punkt på dagsordenen som en principiel sag:  

Får borgerne det de har krav på? 

  

Der ønskes en redegørelse fra administrationen inden juni mødet i Handicaprådet. 

  

  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Handicaprådet den 23. maj 2013 

Handicaprådet bakker op om Aksel Jensens spørgsmål, og beder om en 

redegørelse fra administrationen, eller alternativt - at en person deltage i mødet og 

redegør. 

  

Fraværende: Peter E. Nielsen, Bruno Müller, Aksel Jensen, Flemming Klougart 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Afdelingsleder Bente Brink vil give en redegørelse på mødet.  

 

Indstilling 

At redegørelsen tages til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/8204 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: Handicaprådet 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 20. juni 2013 Side 12 af 19 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

Bente Brink  gennemgik historikken i hovedtræk frem til  ultimo 2012, hvor Kontakt-

udvalget (de 11 borgmestre) besluttede, at man ikke ønsker at bibeholde 

taleinstituttet som hidtil, men prøve at finde en samarbejdsmode regionen og 

kommunerne imellem. 

Frederikshavn kommune har hjemtaget læseområdet  i 2009 (ligger nu ved VUC), 

og afasiområdet i 2012 (nu Specialskolen for Voksne, Hjørring). 

  

Rammeaftalen 2014 – udviklingsstrategi: 

Virksomhedsoverdragelse af Taleinstituttet til Ålborg kommune 

Ekspertisen holdes fortsat samlet, også VISO leverancen. 

Finansieringsmodellen indebærer, at kommunerne i en 2 årig periode forpligter sig 

på et forbrug svarende til niveauet i 2012. 

  

Aksel Jensen afleverede 4 spørgsmål på skrift om bl.a. antal henvisninger, hvor 

mange udredninger har Frederikshavn kommune selv udført, og hvor mange har 

Taleinstituttet udført ?. 

  

Bente Brink undersøger og kommer med svar på spørgsmålene. – Svarene 

udsendes sammen med referatet. 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten. 
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8. Handicaprådets årsberetning 2012 

 

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 2012, hvori der er beskrevet hvilke 

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

beskriver også Handicaprådets økonomi i 2012. 

  

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

opfattelse af samarbejdet med centrene. 

 

 

 

Indstilling 

At Handicaprådet indstiller årsberetning 2012 til byrådets godkendelse. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

Godkendt med få tilrettelser. 

  

Fraværende: Flemming Klougart og suppleant. 

 

Bilag 

Handicaprådets årsberetning 2012 (dok.nr.73059/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10243 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Funktionsbeskrivelse - handicappolitisk konsulent 

 

Sagsfremstilling 

Administrationen har udarbejdet et forslag til en funktionsbeskrivelse for 

Handicapkonsulenten. Årsagen er bl.a. begrundet i den uklarhed som hidtil har 

været forbundet i funktionen samt nylig afklaring af referenceforhold. 

Funktionsbeskrivelsen er bl.a. udarbejdet med baggrund i ordlyden af 

handicappolitikken, i det tidligere udarbejdet udkast til en funktionsbeskrivelse samt 

med udgangspunkt i de nuværende personafhængige kompetencer. 

Formålet med funktionsbeskrivelsen er at skabe klarhed over de primære og 

centrale opgaver samt hvilke konkrete opgaver som knytter sig til stillingen. Det er 

endvidere formålet at få tilpasset funktionsbeskrivelsen til den rolle som 

handicapkonsulenten i fremtiden forventes af have overfor Handicaprådet, 

administration og kommune som helhed. 

Administrationen i center for Handicap og Psykiatri sender her med udkastet af 

funktionsbeskrivelsen til kommentering i Handicaprådet 

 

Indstilling 

Direktionen anbefaler funktionsbeskrivelsen overfor Handicaprådet, 

Økonomiudvalget (i august) og byrådet 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

Funktionsbeskrivelsen anbefales med få rettelser: 

  

·         (Betjener og) deltager på møderne i Handicaprådet og 

Tilgængelighedsudvalget – ( ) tilføjes 

·          Dagsordensforberedelse til Handicaprådet – linien slettes 

·         (Deltager i) revision af handicappolitikken og evaluering af denne – ( ) tilføjes 

  

  

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten. 

  

  

  

  

  

 

Bilag 

Funktionsbeskrivelse Handicappolitisk konsulent (dok.nr.84308/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11692 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10. Punkter til kommende møde 

 

Sagsfremstilling 

Punkter, som ønskes sat på kommende mødes dagsorden: 

 

Indstilling 

Til videre foranstaltning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

- Besøg i tilgængelighedens hus – punktet genoptages. 

Rejsemuligheder, hotel m.m. undersøges inden. 

- Guideline - valgsteder. 

- Én kommune en indgang – kommunikeres ud, er aftalt i hele kommunen (tages 

tillige op i tilgængelighedsudvalget) 

- Få besøg fra Myndighedsafd – ønsker en oversigt/forklaring på, hvor de 

forskellige diagnoser hører hjemme (afgrænsning imellem centrene). 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/916 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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11. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering. 

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

Økonomiorienteringen taget til efterretning. 

Det undersøges, hvordan løses økonomien rent teknisk ? – Der ses at være 

overført 100.000 fra 2012 til 2013, men vi mangler de 100.000 kr., som var afsat til 

handicapmesse (regnskab først opgjort i 2013) . 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten. 

  

 

Bilag 

Økonomioversigt pr. 12. juni 2013 (dok.nr.83971/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1055 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Orientering til/fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Rådets medlemmer: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat: 

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

DH i Frederikshavn har holdt sit årsmøde – Der er ny sammensætning i 

bestyrelsen: ny formand Aksel Jensen + 2 nye medlemmer. 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/921 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Beslutningen træffes ikke under dette punkt ! 

 

Indstilling 

Tages til orientering. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

Ingen bemærkninger. 

  

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/916 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Flemming Klougart 
   

      

Steen Møller 
   

      

Aksel Jensen 
   

 

      

Gurli Nielsen 
   

      

Peter Nielsen 
   

      

Bruno Müller 
   

 

      

Kurt Nielsen 
   

      

Jette Bruun Christensen 
   

      

Ulla Verner 
   

 

 
 


