
 

 

 

Referat Handicaprådet 

Ordinært møde 

Dato 24. januar 2013 

Tid 15:30 

Sted ML 0.27 

NB. Flemming Klougart deltog ikke under behandling af punkterne 1-5 samt punkt 

8. 

Fraværende Ingen  

Stedfortræder  

Medlemmer Flemming Klougart 

Gurli Nielsen 

Kurt Nielsen 

Steen Møller 

Peter Nielsen 

Jette Bruun Christensen 

Aksel Jensen 

Bruno Müller 

Jørgen Anker Simonsen 

Ulla Verner 
 

 

 

 
 

    



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 24. januar 2013 Side 2 af 19 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Side  

 

1. Godkendelse af dagsorden til mødet ........................................................................................................... 4 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde ...................................................................................................... 5 

3. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget ..................................................................................................... 6 

4. Orientering fra Handicappolitisk konsulent ................................................................................................... 7 

5. Orientering om økonomi ............................................................................................................................... 8 

6. Orientering til/fra medlemmerne ................................................................................................................... 9 

7. Høring - Sundhedspolitik .............................................................................................................................. 10 

8. Høring - uddelingskriterier for § 79 samt orientering om § 18. ..................................................................... 12 

9. Status på udbud efter § 83 - fritvalg ............................................................................................................. 14 

10. Status vedr. taleinstituttet ............................................................................................................................. 16 

11. Punkter til næste møde ................................................................................................................................ 17 

12. Eventuelt ....................................................................................................................................................... 18 

Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 19 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 24. januar 2013 Side 3 af 19 

 

Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

3 5028/13 Åben Referat fra mødet d. 10. januar 2013 
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Handicaprådet - Referat - 24. januar 2013 Side 4 af 19 

 

1. Godkendelse af dagsorden til mødet  

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 24. januar 2013.   

  

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Dagsordenen godkendt. 

  

Fraværende: Flemming Klougart. 

  

 

 
 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 20. december 2012. 

  

 

Indstilling 

At referatet godkendes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Referatet godkendt. 

  

Fraværende: Flemming Klougart. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/916 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Orientering v/Jørgen Anker Simonsen: 

  

  

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Flemming Klougart. 

  

 

Bilag 

Referat fra mødet d. 10. januar 2013 (dok.nr.5028/13) 

a) Birketoften, Toftegårdsvej 

  

  
b) Teleslynge i mødelokalerne i Skolegade 
  

  

c) Nye Lokalplaner og debatoplæg 

  

 SKA.C.03.02.01 Sct. Laurentii Vej 54, Skagen. 

 Vindmøller ved Gårdbo Sø 
  

  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 07/690 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4. Orientering fra Handicappolitisk konsulent 

 

Sagsfremstilling 

Orientering v/Nynne Fabricius. 

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Kurt Nielsen orienterede om, - som opfølgning på referat fra sidste møde – at 

Nynne p.t. refererer til centerchef Marianne Skrubbeltrang, og at der er lavet en 

plan for tilbagevenden til arbejdet som Handicappolitisk konsulent. 

  

1. prioritet er nu afslutning af Handicapmessen 2012. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Flemming Klougart. 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/920 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering. 

Fraværende: Flemming Klougart. 

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Flemming Klougart. 

  

 

Bilag 

Økonomioversigt HR 17-01-2013 (dok.nr.8754/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/1055 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

 

Sagsfremstilling 

Information fra Rådets medlemmer: 

  

  

  

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat: 

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Ingen bemærkninger. 

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/921 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Høring - Sundhedspolitik 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget besluttede den 15. januar 2013, at udkast til en ny 

Sundhedspolitik for Frederikshavn Kommune skal i høring i de politiske 

udvalg, Ældrerådet, Handicapråd og Sundhedsråd og at sagen herefter 

genoptages i Sundhedsudvalget. 

  

Udarbejdelse af politikken har været en proces, der blev indledt primo 

2012 og som undervejs har betydet inddragelse af de stående fagudvalg 

og Den Kommunale Chefgruppe med henblik på, at disse skulle oplyses 

om tankerne bag den nye Sundhedspolitik; drøfte, hvorledes udvalgenes 

og fagcentrenes ressorter ses at kunne indgå i det overordnede 

sundhedsarbejde i kommunen; samt komme med input til det 

foreliggende første udkast til Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik. 

  

Første udkast til Sundhedspolitikken vedlægges som bilag. 

  

  

 Planlæggerne Bibi Bording og Haukur Torsteinsson deltager under 

punktet. 

  

 

Indstilling 

At høringssvar udarbejdes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Bibi og Haukur redegjorde for baggrunden for, hvorfor sundhedspolitikken 

ser ud som den gør nu. 

5 rammesætninger er styrende for både sundhedspolitikken og de 

sundhedsplaner, der efterfølgende skal udarbejdes i hver af kommunens 

fagcentre. 

Der har hidtil ingen ejerskab været på tværs i organisationen. 

  

Sundhedspolitikken er selve overliggeren (rammen) – hvert enkelt center 

laver delplan. 

  

Den er tænkt som et dynamisk dokument, der løbende rettes til – og ikke 

en politik, som revideres hver 4. år. 

  

Handicaprådets høringssvar:  

At 1. udkast tages til efterretning, under forudsætning af at også 

handicapområdet er fuldt indtænkt, 

og Handicaprådet ser frem til at følge tilblivelsen af sundhedspolitikken.  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. 

komp: HR/ÆR/FOU/PMU/KFU/SOU/BUU/AMU/TU  
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Bilag 

1. Udkast Sundhedspolitik - tilrettet efter SUU 15.1.2013 (dok.nr.8774/13) 
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8. Høring - uddelingskriterier for § 79 samt orientering om § 

18.  

 

Sagsfremstilling 

§ 79.  

Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med 

aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte 

retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. 

  

Historik: 

De særlige tilskud via §79 er en ”kan opgave”, som blev vedtaget på SOU 8/10-08 

som en konsekvens af strukturreformen og en ændret organiseringen af puljer og 

tilskudsordninger. 

  

Administrationens oplæg til retningslinier for tildeling af de særlige tilskud 

efter § 79 

Formålet med §79 er at iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med 

aktiverende og forebyggende sigte. 

  

 Puljen vedr. de særlige tilskud efter §79 er beregnet som en 

overgangsordning.  

 Der kan ansøges én gang om året på et dertil beregnet skema, vedlagt et 

budget for året. 

 Ansøgningsfrist 1. maj, Ansøgningerne behandles i Socialudvalget i 

forbindelse med budgetlægningen for næste år. 

 Ansøgningen skal være vedlagt et godkendt regnskab fra året før 

 Aktiviteter/formål der på anden vis modtager støtte fra Frederikshavn 

Kommune, kan ikke modtage tilskud efter § 79 

 Foreninger/lokalafdelinger, der har likvide midler over 125.000kr. kan ikke 

modtage tilskud efter § 79 

  

Socialudvalget besluttede den 5. december 2012, at sagen sendes til høring i 

Handicaprådet, og at der fremadrettet alene tænkes uddelt efter ansøgning til 

paragraf 18 midler for de, der er i målgruppen her.   

  

  

§ 18 

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 er 

senest ændret af Sundhedsudvalget den 13. marts 2012.  

  

Retningslinierne for uddeling vedhæftes. 

  

Birgitte Kvist, afdelingsleder for sundhedsfremme og forebyggelse kommer til stede 

kl. 16.00. 

  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/10925 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Indstilling 

At de nye retningslinier til § 79 tiltrædes, og at orienteringen iøvrigt  tages til 

efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Birgitte Kvist gennemgik tildelingskriterier for § 18 og § 79. – Orienteringen taget til 

efterretning vedr. § 18. 

  

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. § 79: 

Administrationens oplæg til retningslinier for tildeling af de særlige tilskud efter § 79 

tiltrædes, under forudsætning af at handicapidræt, ældreidræt m.m. fremover ikke 

stilles dårligere. 

  

Fraværende: Flemming Klougart. 

  

  

  

  

 

Bilag 

Revidet udgave af Retningslinier §18 - 2012.DOC (dok.nr.22372/12) 
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9. Status på udbud efter § 83 - fritvalg 

 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet var forhåndsorienteret om en høringssag, som ville blive udsendt i 

uge 1. 

  

Administrationen valgte en anden strategi, som ses på nedennævnte tekst: 

dagsorden til Socialudvalget den 7.1. 

  

Der blev således ikke afgivet et høringssvar til sou-møde den 9.1. 2013.  

  

  

  

Nye regler på området vedr. frit leverandørvalg. 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Finansloven 2013, vil Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

gerne på mødet give Socialudvalget en foreløbig orientering om konsekvenserne af 

en delaftale i finansloven angående forenkling af reglerne på fritvalgsområdet. 

Delaftalen fremgår af nedenstående:  

  

  

”Forenkling af reglerne om frit valg på hjemmehjælpsområdet 

Kommunerne skal sørge for, at borgerne, der er visiteret til hjemmehjælp efter serviceloven, 

har frit valg af leverandør.  

  

Borgerne er generelt tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager, både hos kommunale 

og private leverandører. Imidlertid er regelsættet på området ofte kritiseret for at være 

komplekst og bureaukratisk. 

  

Det er regeringens og Enhedslistens opfattelse, at den enkelte kommune skal have mere 

fleksibilitet til at tilrettelægge det frie valg og hjemmehjælpen på den måde, der lokalt 

vurderes at være mest hensigtsmæssig. De komplicerede særregler i serviceloven skal 

erstattes 

med et enkelt krav om, at kommunerne fortsat skal tilbyde borgerne frit valg af leverandør. 

Det skal understøtte bedre kommunal ressourceudnyttelse og bedre service til borgerne. 

Forslaget skønnes således at frigøre godt 130 mio. kr. i kommunerne, som kommunerne kan 

anvende til borgernær service.”  

  

  

På nuværende tidspunkt foreligger den endelige lovtekst ikke fra ministeriet, men 

udmeldingen er at lovændringen bliver vedtaget som led i Finansloven for 2013. 

Konkret betyder dette en revision af §§ 91 og 92 i Serviceloven, hvilket betyder at 

reglerne om tilrettelæggelsen af det frie valg udgår og erstattes af, at 

kommunalbestyrelsen forpligtes til at tilvejebringe det frie valg i den enkelte 

kommune. 

  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/10901 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Dette åbner for nye muligheder for organiseringen af det frie valg. På det 

foreliggende grundlag, der er skitseret i Finansloven 2013, kan man udlede 

følgende muligheder for kommunerne vedrørende tilvejebringelse af det frie valg:  

  

1) Man kan fortsætte med godkendelsesmodellen som Frederikshavn Kommune 

har på området. 

  

2) Kommunen kan vælge at foretage et udbud efter de almindelige gældende 

udbudsregler, hvor kommunen kan fortsætte som leverandør efter et udbud. 

  

3) Kommunen kan vælge at udstede fritvalgsbeviser til borgerne.    

  

  

Yderligere skal det bemærkes, at der i Budget 2013 er vedtaget en besparelse på 

2,5 mio. kr. for 2013 løbende med en besparelse på 5,5 mio. kr. 2014 som følge 

af udbud på fritvalgsområdet og den ændrede lovgivning. Ved udmøntningen af 

Budget 2013 er der yderligere blevet lagt en besparelse ind på 3,0 mio. kr. fra 

vikarkontoen, hvilket udelukkende skal implementeres på fritvalgsområdet. Konkret 

betyder dette besparelsen for 2013 på udbud øges til 2,9 mio. kr. og løbende i 

2014 til 6,35 mio. kr. Der er således i Budget 2013 truffet afgørelse om at foretage 

et udbud på området.  

  

Gæster: Suzanne Kogsbøll 

 

Indstilling 

Konstitueret direktør med ansvar for ældre indstiller orienteringen til udvalgets 

drøftelse, samt at Socialudvalget angiver retning for den videre proces angående 

tilvejebringelse af udbuddet.  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 9. januar 2013 

Sagen drøftet. Arbejdet fortsætter så snart lovbekendtgørelsen foreligger. Udvalget 

vil sikre en ordentlig betjening af borgerne og at besparelsen hentes. 

Fraværende: Peter E. Nielsen”. 

  

John Kristensen, Centerchef for social- og sundhedsmyndighed deltager i mødet 

fra kl. 16.30, og vil give en status på arbejdet med udbud af § 83 – fritvalg.  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 
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10. Status vedr. taleinstituttet 

 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet ønsker svar på følgende spørgsmål: 

 Hvordan forholder Frederikshavn Kommune sig til de sidste udmeldinger 

omkring eventuel nedlukning af taleinstituttet ? 

 Hvordan har man tænkt sig samarbejdet med taleinstituttet fremadrettet ?, 

og  

 Er vi klar med de samme tilbud i kommunen, hvis taleinstituttet lukker ned 

? 

  

  

Administrationen orienterer således: 

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 gjort mindre og mindre brug af 

Taleinstitittet. 

Kommunerne har hjemtaget enkelte ydelsesområder og udført dem i et kommunalt 

samarbejde. 

For Frederikshavn Kommunes vedkommende har vi hjemtaget 

afasiundervisningen, og den løses fra Specialskolen i Hjørring.  

  

Dette har givet en sammenhæng med øvrige indsatser for den konkrete borger, da 

undervisningen foregår på træningscentre, eller hvor borgeren alligevel kommer. 

Det har også givet en afsmittende faglig virkning på det øvrige personale, der yder 

indsats til de konkrete borgere. 

  

Kommunerne vil fortsat gerne gøre brug at Taleinstituttet, men i mindre omfang 

Taleinstituttet mener ikke at kunne løse den reducerede opgavevaretagelse. 

  

Derfor er de 11 kommuner i regionen i gang med at opstille modeller til, hvordan vi 

bedst muligt løser opgaverne inden for Taleinstituttets nuværende områder, 

således at opgaverne varetages fagligt og økonomisk bæredygtigt 

  

Handicaprådet vil blive holdt løbende orienteret. 

  

   

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Kurt Nielsen oplyser, at de 10 afdelinger under DH vil nu tage del i debatten om 

taleinstituttet. 

  

Orienteringen i øvrigt taget til efterretning. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/8204 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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11. Punkter til næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Punkter som ønskes sat på kommende mødes dagsorden:        

  

Præsentation af: Udvikling af dagområdet til udviklingshæmmede – skitse til forslag 

er udarbejdet – ønsker input – januar eller alternativt februarmødet. 

  

Iflg. aftale med Ulla Verner sættes punktet på dagsordenen til februar mødet. 

  

  

Indstilling 

Til videre foranstaltning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Ny struktur på dagområdet til udviklingshæmmede sættes på februarmødet. 

  

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/916 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Uden beslutning. 

  

 

Indstilling 

Til orientering. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Kurt Nielsen fremsætter spørgsmål i forhold til etablering af Sundhedshus i Sæby:  

Da Handicaprådet har bevilget penge til nye adgangsforhold til Sæby svømmehal, 

er man interesseret i at vide, om Sundhedsudvalget har opsagt kontrakten med 

Sæby svømmehal for at trække genoptræningen over i det ny sundhedshus. – 

Bruno Müller undersøger til næste møde. 

I givet fald føler Handicaprådet sig taget ved næsen. 

  

Ingen yderligere bemærkninger. 

  

  

  

 

 
 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 
   

      

Ulla Verner 
   

 

      

Gurli Nielsen 
   

      

Peter Nielsen 
   

      

Bruno Müller 
   

 

      

Kurt Nielsen 
   

      

Jette Bruun Christensen 
   

      

Jørgen Anker Simonsen 
   

 

 
 


