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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. oktober 2013. 

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. oktober 2013 

Dagsordenen godkendt. 

  

Leverandørkontrakt madservice er sendt til høring i Handicaprådet inden 

behandling i SOU den 6.11. Materialet aftales udsendt pr. mail – og medlemmerne 

melder tilbage til Nynne, som udarbejder høringssvar. 

  

Fraværende: Flemming Klougart, Ulla Verner - i stedet deltager suppleant Torben 

Pedersen. 

  

  

 

 
 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 26. september 2013. 

 

Indstilling 

At referatet godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. oktober 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Flemming Klougart,  Ulla Verner, i stedet deltager suppleant Torben 

Pedersen. 

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/916 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Orientering fra handicappolitisk konsulent 

 

Sagsfremstilling 

v/Nynne Fabricius: 

  

Om regeringens nye handicappolitiske handleplan 

*** 

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. oktober 2013 

Regeringens nye handicappolitiske handleplan ser både fremad og bagud.  

  

Nynne orienterede kort om indholdet i handleplanen. 

  

Taget til efterretning. 

  

  

Fraværende: Flemming Klougart,  Ulla Verner, i stedet deltager suppleant Torben 

Pedersen. 

  

  

  

  

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/920 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

a) Udeservering Havnegade 9B 

  

b) Udeservering Danmarksgade 62B. 

  

c) Høringsbrev for tilgængelighed for Restaurant i Kulturhuset Kappelborg.  

  

d) Tilgængelighed til valgstederne 

  

e) Besigtigelse på Bangsbo Fort 

  

f) Besøg på den nye Busterminal i Thy 

  

g) Møde vedr. lift på Sæby Busterminal 

  

h) Nye Lokalplaner.  

 SAE.E.58.25.01 Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå 

 FRE.O.05.08.01 Udvidelse af genbrugsplads på Ravnshøj miljøanlæg 

 Kommuneplan tillæg 09.09 

i) Udvikling af Palmestranden som en fremtidig Palmestrand 

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. oktober 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Flemming Klougart, Ulla Verner, i stedet deltager suppleant Torben 

Pedersen. 

  

  

  

 

Bilag 

Referat fra mødet d. 10. oktober 2013 (dok.nr.152618/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/919 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Status på mål og værdier for inklusion i folkeskolen 

 

Sagsfremstilling 

  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i møde den 11.august 2011 handle- og 

tidsplan for KLK’s anbefalinger til udvikling af specialundervisningen. 

Arbejdsgruppe 1 (Mål og værdier for inklusion) har udarbejdet Inklusion i 

folkeskolen – en guideline Frederikshavn Kommune. 

Guideline udtrykker en overordnet fælles holdning til inklusion og udtrykker 

konkrete mål for inklusion indtil 2020. 

  

Guideline prioriterer fællesskaber og mangfoldighed i skolen. På baggrund af 

etiske, faglige, menneskelige og økonomiske grunde satses der på øget inklusion. 

Specialområdet er vokset på bekostning af almenområdet. Med inklusionsprojektet 

bringes ressourcerne tilbage til almenmiljøet. 

Inklusion betragtes som vellykket, når eleven er fysisk, socialt/psykisk og fagligt 

inkluderet. Det betyder, at eleven er i almenmiljøet (evt. med støtte), trives og lærer 

noget. 

Inklusion er at bringe specialpædagogikken ind i almenpædagogikken. 

  

Nationale mål for inklusion er,  

at 96 % af alle elever er inkluderet i 2015 

at 97 % af alle elever er inkluderet i 2020 

  

I Frederikshavn Kommune er målet, 

at 95 % af alle elever er inkluderet i 2015 

at 97 % af alle elever er inkluderet i 2020 

  

Der vil fortsat være elever der har behov for specialklassetilbud. 

  

Frederikshavn Kommune har p.t. godt 400 elever i specialklasser. For at nå målet 

betyder det, at Frederikshavn Kommune i 2020 har ca. 200 elever i specialklasser. 

Der følges årligt op på udviklingen af elevtallet i specialklasser. 

  

Målene tænkes nået ved ændret praksis fremadrettet, hvilket betyder, at elever i 

specialklasser ikke umiddelbart overføres til inkluderende tilbud, men kan fortsætte 

specialklasseforløbet. Der satses især på ændret praksis i forhold til nyindstillinger, 

således at et inkluderende tilbud vurderes i forhold til et specialklassetilbud. 

  

Frederikshavn Kommune har fokus på at inkludere især elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder, ligesom grænsen for eksklusion af øvrige målgrupper 

flyttes, således at kun elever med massive vanskeligheder indstilles til et 

ekskluderende tilbud. Desuden tidsbegrænses visse specialklassetilbud. 

  

Konkret betyder det, at inklusionen påvirker følgende elevgrupper således: 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/8565 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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·         Elever med generelle indlæringsvanskeligheder  

-         der er ikke specialklasser til denne elevgruppe på 0.-3. årgang. Overgangen fra 

børnehave til skole betyder nye strukturer, som barnet muligvis profiterer af og 

dermed får en indskoling i almenmiljøet evt. med støtte. 

-         der er et tidsbegrænset specialklassetilbud til denne elevgruppe på max. 3 år 

fordelt på 4.-9. årgang 

-         der er ikke specialklasser til denne elevgruppe på 10. årgang. De kan på lige vis 

som andre benytte kommunens ordinære 10. klassetilbud med henblik på en 

almindelig udskoling til ungdomsuddannelse 

  

·         Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 

-         der er specialklassetilbud til denne elevgruppe fra 0.-10. årgang 

  

·         Elever inden for autismespektret 

-         der er specialklassetilbud til denne elevgruppe fra 0.-10. årgang 

-         nogle elever med kontaktvanskeligheder, vil modtage specialklassetilbuddet med 

særligt henblik på hel eller delvis inklusion i det omfang det er muligt. 

  

·         Elever med svære ADHD-lignende problematikker 

-         der er specialklassetilbud til denne elevgruppe fra 0.-10. årgang 

-         nogle elever med svære ADHD-lignende problematikker, vil modtage 

specialklassetilbuddet med særligt henblik på hel eller delvis inklusion i det omfang 

det er muligt. 

  

·         Elever med AKT-problematikker (adfærd, kontakt og trivsel)  

-         der er specialklasser til denne elevgruppe på 1.-9. årgang.  

-         der er et tidsbegrænset specialklassetilbud til denne elevgruppe på max. 3 år, 

fordelt på 1.-9. årgang 

-         der er ikke specialklasser til denne elevgruppe på 0. årgang. Overgangen fra 

børnehave til skole betyder nye strukturer, som barnet muligvis profiterer af og 

dermed får en indskoling i almenmiljøet evt. med støtte.  

-         der er ikke specialklasser til denne elevgruppe på 10. årgang. De kan på lige vis 

som andre benytte kommunens ordinære 10. klassetilbud med henblik på en 

almindelig udskoling til ungdomsuddannelse. 

  

Inklusionen understøttes yderligere af:  

  

·         ressourcer og ansvar udlagt til skolerne (arbejdsgruppe 2) 

·         fokus på kompetenceudvikling hos almenlærere (arbejdsgruppe 3)  

·         styrke samarbejdet mellem skoler og centrale rådgivningsenheder samt 

fokus på fælles sprog og ansvar (arbejdsgruppe 4+5) 

·         ny tilgang til indstilling og visitation (arbejdsgruppe 6). 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1.     godkender Inklusion i folkeskolen – en guideline Frederikshavn Kommune 

2.     sender guideline i høring i Handicaprådet og folkeskolerne i Frederikshavn 

Kommune 

3.     genoptager sagen, når høringssvar foreligger. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. oktober 2011 
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Godkendt, at guideline sendes i høring i Handicaprådet og folkeskolerne. 

Sagen genoptages, når høringssvar foreligger. 

Fraværende: ingen 

 

Indstilling 

At Handicaprådet udarbejder høringssvar. 

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011 

Sagsfremstillingen 2. afsnit – ”at specialområdet er vokset på bekostning af 

almenområdet” – afsnittet ønskes slettet. 

  

Forinden høringssvar gives, ønskes svar på følgende: 

Bekymrende, hvad der sker med elever med generelle indlæringsvanskeligheder i 

0. – 3. årgang, først ved 4. klasse tages der hånd om dem ! – Herefter max. 3 års 

specialklassetilbud, hvad sker der efterfølgende. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Der foreligger nu svar fra Fagcenter Skole og Ungdompå de stillede spørgsmål. 

 

Indstilling 

At Handicaprådet udarbejder høringssvar. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. november 2011 

Udmærket tiltag, men Handicaprådet er bekymrede for, om der er afsat de 

nødvendige ressource til 

-       midler til kompetenceudvikling  

-       tekniske hjælpemidler 

-       faglig sparring 

-       fysiske forhold i bygningerne (ro til de, som kræver dette) 

Der udarbejdes høringssvar fra handicapkonsulent/sekretær. 

  

Fraværende: Flemming Klougart. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

På Handicaprådets møde den 26. september blev der spurgt til:  

Hvordan går det indskolingsklasserne (inklusion i folkeskolen)? 

Der er rettet henvendelse til skolechef Vibeke Post Madsen, og det er aftalt at 

Flemming Klougart vil informere om status på området på mødet. 

 

Indstilling 

På Handicaprådets møde den 26. september blev der spurgt til:  

Hvordan går det indskolingsklasserne (inklusion i folkeskolen)? 

Der er rettet henvendelse til skolechef Vibeke Post Madsen, og det er aftalt at 

Flemming Klougart vil informere om status på området på mødet. 
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Beslutning Handicaprådet den 24. oktober 2013 

Flemming informerer om status, men kan ikke bidrage med noget specielt om 

indskolingsklasserne – ingen har tal på det.  

I 2013 er en % på 94.3 ude i normalsystemet -  målet er i 2015 95% 

  

Der er ingen specialklasser fra 1.-3. skoleår og heller ikke i 10. klasse, hvilket har 

betydning for noget at ændringen. 

  

Ny skolereform giver længere skoledage – kan måske give nogle muligheder. - Og 

der er inklusionsvejledere på alle skoler. 

Det går den rigtige vej. 

  

Handicaprådet er altid velkomne til at spørge, så vil Flemming følge op på det. Der 

skal laves en evaluering på et tidspunkt. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

  

Fraværende: Ulla Verner, i stedet deltager suppleant Torben Pedersen. 

Flemming Klougard deltog ikke i behandling af punkterne 1-2-3-4 og 8. 

  

  

 

Bilag 

udkast til guideline om inkluderende folkeskoler (dok.nr.86359/11) 

Svar til Handicaprådet på uddybende sørgsmål (dok.nr.119629/11) 

 
  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 24. oktober 2013 Side 12 af 24 

 

6. Muligheder for taxikørsel med liftbus i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet har på deres møde d. 22. august 2013 har behandlet et punkt om 

manglende muligheder for taxikørsel med liftbus til kørestolsbrugere i kommunen. 

  

Formanden for Handicaprådet er blevet gjort opmærksom på, at man som 

kørestolsbrugere i Frederikshavn Kommune ikke kan bestille en almindelig taxi med 

buslift, idet borgerne af Taxi får besked på, at en liftbus ikke kan rekvireres.  

  

Handicaprådet har på mødet besluttet, at man ønsker en afklaring af, hvad 

Frederikshavn Kommune ønsker for sine handicappede borgere i forbindelse med 

taxikørsel.  

  

Handicaprådet finder det uheldigt, at Frederikshavn Kommune ikke stiller krav til 

taxi om stille taxi med lift til rådighed for borgere med funktionsnedsættelse.  

  

Handicaprådet finder det dybt beklageligt, at Frederikshavn Kommune ikke stiller 

krav til, at alle borgere i kommunen kan færdes med almindelig taxi på lige vilkår.  

Hertil skal det nævnes, at byrådet i Frederikshavn Kommune har vedtaget at være 

frontkommune på handicapområdet. 

  

Handicaprådet finder, at der er tale om en forskelsbehandling af borgere da der 

reelt ikke er lige muligheder for alle.  

En borger med funktionsnedsættelse/kørestolsbruger er således nødtvunget til at 

benytte sig af NT´s handicapkørsel eller lignende ordninger, hvilket kræver en 

forudgående visitation. Kørestolsbrugere kan således ikke bevæge sig frit ved 

hjælp af almindelig taxikørsel i kommunen.  

  

Handicaprådet skal anmode om et kvalificeret svar på, hvorfor Frederikshavn 

Kommune ikke stiller krav om mulighed for at kunne rekvirere en taxi med lift. 

  

CTM oplyser, at Frederikshavn og Skagen Taxa ikke råder over storvogne med lift. 

Dybvad Taxi råder over 4 storvogne med lift. Frederikshavn Taxa oplyser, at den 

sidste liftvogn blev udskiftet i 1. halvdel af 2013. Vognmændene har ikke ønsket at 

bibeholde vogne med lift, da de er for dyre i anskaffelse i forhold til den kørsel, hvor 

der er behov for en taxa med lift. Der var ingen ansøgninger til den sidste i 2012 af 

udvalget opslåede ledige taxitilladelse, storvogn med lift. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at bevillingen opslås. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 8. oktober 2013 

Indstillingen tiltrædes. idet der opslås bevilling i både Frederikshavn og Skagen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/15977 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. oktober 2013 

  

Handicaprådet afventer nyt møde i PMU, men retter henvendelse til Teknisk 

område, med kommentar om, at Handicaprådet var klar over man kan bruge NT’s 

flexture – og spørger samtidig, hvorfor man ikke sætter som krav, der skal være 

liftvogne.  

Fraværende: Ulla Verner, i stedet deltager suppleant Torben Pedersen. 
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7. Sager i dagspressen 

 

Sagsfremstilling 

Formanden for Handicaprådet ønsker at sætte fokus på, hvorfor så mange sager 

om kommunens borgere med funktionsnedsættelse finder vej til dagspressen.  

  

Formanden ønsker at stille nedenstående spørgsmål som indgang til drøftelsen af 

punktet: 

  

  

Er der uoverensstemmelse mellem forventninger og ressourcer? 

Herunder om, Frederikshavn Kommune er dygtige nok til at vejlede og oplyse om 

kommunens serviceniveau? 

  

Er der sammenhæng mellem klager, medhold i klager og negativ presseomtale? 

  

Kan der være tale om sagsbehandlingsfejl enten pga. manglende viden eller 

manglende ressourcer (travlhed). 

 

Indstilling 

Til drøftelse  

  

  

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Spørgsmålet blev drøftet, 

Handicaprådet sender en skrivelse til Socialudvalget, hvor vi stiller spørgsmålet, 

hvorfor så mange sager om kommunens borgere med funktionsnedsættelse finder 

vej til dagspressen.  

  

Fraværende: Rikke Bruus og suppleant samt Peter E. Nielsen og suppleant. 

I stedet for Ulla Verner mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Handicaprådet har fremsendt skrivelse til Socialudvalget, hvor der spørges om 

Socialudvalgets bud på, hvorfor udviklingen synes at gå den vej, at sagerne ender i 

pressen? 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for social- og sundhedsområdet indstiller til drøftelse.  

 

Beslutning Socialudvalget den 7. oktober 2013 

Sagen henstilles til drøftelse på næstkommende dialogmøde med Handicaprådet. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19034 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Fraværende: Birgit S. Hansen og Helle Madsen. 

  

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. oktober 2013 

Peter Nielsen orienterer: Der var enighed i SOU om, at det ikke kan svares skriftligt 

på spørgsmålet, men at der tages en snak om det på et dialogmøde mellem det 

nye SOU og Handicapråd. 

SOU har ikke en holdning til hvorfor sagerne kommer, men prøver at løse det så 

godt som muligt. – Forvaltningen styrer efter det ydelseskatalog der er på området. 

Henstiller til det nye Handicapråd og nyt SOU, at der holdes et dialogmøde hurtigst 

muligt. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

  

Fraværende: Ulla Verner, i stedet deltager suppleant Torben Pedersen. 

  

  

 

Bilag 

Henvendelse til Socialudvalget (dok.nr.142335/13) 
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8. Status Handicappolitikken 

 

Sagsfremstilling 

Status v/Nikolaj Nørregaard.  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. oktober 2013 

1. udkast er modtaget, og Handicaprådet afventer næste udkast. 

  

Fraværende: Flemming Klougart og Ulla Verner - suppleant Torben Pedersen 

deltog i stedet,  

 

Bilag 

Svar på henvendelse fra Handicaprådet vedr. status på handicappolitikken (dok.nr.155657/13) 

Scannet første udkast af handicappolitik 2014-2017 (dok.nr.158443/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10572 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: nikn 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. 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. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013 

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/8204 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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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. 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

På mødet den 22. august 2013 meddelte Aksel Jensen at han har fået svar på: Får 

borgerne det de har behov for? –, men han mener ikke det er fyldestgørende.  

  

Brevet fremsendes på ny, hvor vi beder om et mere fyldestgørende svar. 

  

Der er nu kommet den tilbagemelding at det er uklart hvad handicaprådet og Aksel 

gerne vil have uddybet i svaret, sagen sættes derfor på dagsorden igen. 

  

 

Indstilling 

Til drøftelse.  

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. oktober 2013 

Flemming Klougart: Hvis vi er i tvivl, bruger vi VISO, som også taleinstituttet er 

bruger af. 

Kan ikke svare på en konkret sag, men kun som generelt. 

  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Ulla Verner, i stedet deltager suppleant Torben Pedersen. 
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Bilag 

Spørgsmål til HR-møde den 20. juni.doc (dok.nr.156003/13) 

Svar til medlem af handicapråd (2).pdf (dok.nr.146180/13) 

2. spørgsmål til HR om udredning.doc (dok.nr.156006/13) 
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10. Orientering til/fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Rådets medlemmer: 

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat: 

  

  

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. oktober 2013 

Intet nyt fra medlemmerne. 

Husk ændret mødedato i dec. – Handicaprådet holder mødet den 5. dec. – Jørgen 

Anker deltager som gæst. 

  

Fraværende: Ulla Verner, i stedet deltager suppleant Torben Pedersen. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/921 

 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 24. oktober 2013 

Tilrettes så tilsagn om Messe og Handicappolitik fremgår af oversigten. 

  

Fraværende: Ulla Verner, i stedet deltager suppleant Torben Pedersen. 

  

  

  

 

Bilag 

Økonomioversigt pr. 17. oktober 2013 (dok.nr.155827/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1055 

 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 24. oktober 2013 

Ingen punkter. 

  

Fraværende: Ulla Verner, i stedet deltager suppleant Torben Pedersen. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/916 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Uden beslutning. 

 

Indstilling 

Til orientering. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. oktober 2013 

Intet. 

  

Fraværende: Ulla Verner, i stedet deltager suppleant Torben Pedersen. 

  

  

 

 
 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 
   

 

 
 


