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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. september 2013. 

  

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Dagsordenen godkendt. 

  

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

 I stedet for Ulla Verner mødte 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 22. august 2013. 

  

 

Indstilling 

At referatet godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Referatet godkendt. 

  

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

I stedet for Ulla Verner mødte 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: 

  

·         Kort orientering vedr. konference  

·         Tilbagemelding på guideline 

·         Fremtidlige konferencer mv.  

·         Stillings/funktionsbeskrivelse  behandlet i byrådet d. 18. sep. 2013 

  

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

  

Om konference: Velfærdsteknologi m.v. – ingen tilmeldt, da det er for fagpersonale. 

  

Om Guideline vedr. valg: Parkeringsforhold vil blive forbedret, men fokus på valg 

igangsættes først i oktober måned 

  

Nyt tilbud modtaget: Analyse af tilbud og barrierer – link vedhæftes: 

http://kommunikation.socialstyrelsen.dk/page1180.aspx?recordid1180=1949 

  

Om funktionsbeskrivelse Handicappolitisk konsulent : Er behandlet i BR den 18.9. – 

blev vedtaget uden kommentarer. 

  

Indgået spørgeskema om handicapråd: Sendt til Aksel og kurt – er besvaret 

  

  

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

I stedet for Ulla Verner mødte suppleant Torben Pedersen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/920 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 
  

http://kommunikation.socialstyrelsen.dk/page1180.aspx?recordid1180=1949
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4. 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. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19034 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. KL handicap- og psykiatri konference 2013 

 

Sagsfremstilling 

 Ved årets Handicap- og Psykiatrikonference sætter KL fokus på forskellige 

erfaringer med at styrke borgerens position som aktiv borger gennem strategisk 

arbejde med motivation, netværk, forebyggelse og sundhedsfremme, inklusion på 

arbejdsmarkedet, brugerinddragelse, fremskudte indsatser og socialteknologi. 

Glæd dig til at deltage i konferencen, som i år bl.a. byder på: 

Tre bud på, hvordan vi bedst møder den aktive borger 

 Præsentation af og debat om Regeringens Psykiatriudvalg og justering af 

kommunalreformen 

 Oplæg om forskningsprojekter vedrørende bl.a. omkostningseffektive 

metoder i botilbud og levevilkår for borgere med nedsat funktionsevne. 

 Smil på læben 

Målgruppe 

Konferencen retter sig mod både myndigheds- og driftspersoner: Chefer og 

medarbejdere, som beskæftiger sig med handicap- og socialpsykiatriområdet, 

ledere og medarbejdere i sociale tilbud, herunder selvejende/private tilbud, 

politikere, medlemmer af de kommunale handicapråd samt andre aktører på 

området. 

Hvornår 

11.11.13 

Sted 

Hotel Comwell Kolding 

Skovbrynet 1 

6000  Kolding 

Pris 

1.895,- pr. person ex. moms 

Tilmeldingsfrist 

28.10.13 

 Indstilling 

Til drøftelse  

  

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Nynne Fabricius deltager i konferencen. Medlemmer som ønsker at deltage, 

melder tilbage til Nynne Fabricius. 

  

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

I stedet for Ulla Verner mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

Bilag 

Program KL konference 2013 (dok.nr.136652/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/19099 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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6. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

a) Ny Handicap Politik: 

  

b) Lokalplaner til gennemsyn: 

  

c) Journalisering af notater og div. skrivelser i Acadre: 

  

d) Renovering af Tordenskjoldsgade: 

  

e) Etablering af handicapvenlig udstilling på Bangsbo Fort: 

  

f) Nye Lokalplaner. 

Ingen nye lokalplaner 

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

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

I stedet for Ulla Verner mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

 

Bilag 

Referat fra mødet d. 12. september (dok.nr.135492/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/919 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Rammeaftalen for specialundervisning og det 

specialiserede socialområde - godkendelse af styringsaftalen for 

2014 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordineringen af det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret 

indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring 

og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.  

  

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk 

styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de to dele ikke skal behandles 

samtidigt politisk. Udviklingsstrategien for 2014 er tidligere i år blevet godkendt af 

de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Nu forestår behandlingen 

af den økonomiske styringsaftale for 2014, der skal være godkendt senest den 15. 

oktober 2013.  

  

Udkastet til styringsaftalen er blevet behandlet i KKR den 30. august 2013, hvor der 

var enighed om at indstille det vedlagte udkast til de nordjyske 

kommunalbestyrelsers godkendelse. 

  

Styringsaftalens indhold 

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for 

kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region.  

  

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som 

indholdet i styringsaftalen sigter efter:  

  

·         Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed 

·         Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne 

sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper 

·         Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete 

udsving i økonomien skal dækkes ind 

·         Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende 

udvikling. 

  

Styringsaftalen for 2014 er indholdsmæssigt stort set identisk med de to forrige års 

aftaler, dog med undtagelse af følgende forhold:  

  

·         Styringsaftalen for 2014 samler for første gang socialområdet og 

specialundervisningsområdet i én aftale, mens der de forrige år er blevet 

udarbejdet to separate aftaler. Sammenskrivningen har dog ikke medført 

indholdsmæssige ændringer af de indgåede aftaler i forhold til tidligere. 

·         Der er til styringsaftalen for 2014 udarbejdet en kommunal aftalemodel for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1388 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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Taleinstituttets finansiering efter Aalborg Kommunes overtagelse. Modellen 

fremgår af styringsaftalens bilag 3, og beskrives kort nedenfor 

  

Model for finansiering af Taleinstituttet efter kommunal overtagelse 

I udviklingsstrategien for 2014 tilkendegav Aalborg Kommune, at man - på 

opfordring fra KKR Nordjylland – ønsker at overtage Taleinstituttet, samt at man 

efter overtagelsen vil stille tilbuddet til fortsat rådighed for de øvrige kommuner i 

regionen. Det fremgik endvidere af udviklingsstrategien, at betalingsmodellen for 

køb af Taleinstituttets ydelser efter kommunal overtagelse sammensættes som en 

kombination af takst og abonnement, men at de nærmere vilkår for finansieringen 

fastsættes ved indgåelsen af rammeaftalens styringsaftale.  

  

Som del af styringsaftalen for 2014 er der på denne baggrund udarbejdet en 

aftalemodel for finansieringen af Taleinstituttets ydelser under rammeaftalen efter 

tilbuddets overdragelse til Aalborg Kommune.  

  

Udgangspunktet for modellen er, at der erfaringsmæssigt ikke har været 

tilstrækkelig efterspørgsel til at sikre en økonomiske bæredygtig drift af instituttets 

hidtidige samlede opgaveportefølje. Modellen skal derfor sikre stabile driftsvilkår i 

en midlertidig periode, mens der findes en varig og bæredygtig løsning for området 

som helhed. Med henblik på at sikre forsyningen af samtlige de ydelser på 

Taleinstituttet, der efterspørges for nuværende, samt give den fornødne tid til at få 

tilbuddet tilpasset efterspørgslen, er der aftalt en  

en særlig finansieringsordning for 2014 og 2015.  

  

Modellen indebærer konkret, at kommunerne i den 2-årige tilpasningsperiode (2014 

og 2015) garanterer en efterspørgsel svarende til deres forbrug af Taleinstituttets 

ydelser i 2012. De enkelte kommuner er således, med enkelte korrektioner, 

individuelt forpligtet på det forbrug, som kommunen havde i 2012. Endvidere 

aftales det, at de 11 kommuner hæfter solidarisk for en eventuel difference mellem 

det samlede forbrug i 2012 og de faktiske omkostninger i 2014 og 2015. 

Underskuddet vil i givet fald blive fordelt forholdsmæssigt mellem kommunerne på 

baggrund af den korrigerede forbrugsopgørelse for 2012.  

 

Aalborg Kommune har som del af aftalemodellen forpligtiget sig til at arbejde 

målrettet på at tilpasse kapaciteten til den faktiske efterspørgsel. De 

driftsoptimeringer og tilpasninger, der kan gennemføres løbende, vil således få 

gennemslagskraft inden 2016.  

  

Fra 2016 er forventningen, at den nødvendige tilpasning og udvikling af 

opgavestrukturen er gennemført, og at kommunerne i den mellemliggende periode 

har aftalt de fremadrettede, permanente finansieringsvilkår. Den permanente 

finansieringsmodel vil tage afsæt i kommunernes forskellige behov, og 

udgangspunktet her vil være fleksible bilaterale aftaler. Finansieringen vil blive 

baseret på en kombination af abonnement og takst, hvor abonnementet knyttes op 

på en kommunal indmelding af en forpligtende minimumsefterspørgsel. 

  

Lovgivning: 
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·         Lov om social service § 6 (LBK nr. 810 af 19/07/2012) 

·         Lov om folkeskolen § 47 (LBK nr. 521 af 27/05/2013) 

·         Lov om specialundervisning for voksne § 6 h (LOV nr 378 af 28/04/2012) 

·         Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det 

almene ældreboligområde (BEK nr. 1021 af 20/08/2013) 

·         Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet 

(BEK nr. 381 af 28/04/2012) 

  

  

 

Indstilling 

Direktørerne med ansvar for Social og Sundhed samt Børn og Kultur indstiller til 

Byrådet, at: 

  

·         Udkast til styringsaftale for 2014 for specialundervisning og det 

specialiserede socialområde godkendes 

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013 

Godkendt. 

  

Fraværende: Helle Madsen 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 18. september 2013 

Godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander, i stedet mødet Brian Kjær. 

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Taget til efterretning, idet man støtter op omkring de høringssvar, der er kommet fra 

brugerorganisationerne, og anbefaler at det indarbejdes i rammeaftalen. 

  

Der udarbejdes særskilt administrativt høringssvar fra Handicaprådet. 

  

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

I stedet for Ulla Verner mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

Bilag 

Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 3 - finansieringsmodel for Taleinstituttet.pdf (dok.nr.125959/13) 

Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 2 - Specifikke aftalevilkår for 

undervisningstilbud.pdf (dok.nr.125956/13) 

Bilag - Styringsaftalen 2014 - bilag 1 - specifikation af aftalen.pdf (dok.nr.125952/13) 

Bilag - Styringsaftalen 2014.pdf (dok.nr.125946/13) 

Bilag - Høringssvar fra brugerorganisationerne til styringsaftalen 2014.pdf (dok.nr.126343/13) 
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Høringssvar - udkast til styringsaftale for 2014 for specialundervinsing og det specialiserede 

socialområde (dok.nr.142756/13) 
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8. Høring - udbud på Genbrugshjælpemidler 

 

Sagsfremstilling 

Indkøbskontoret, Frederikshavn Kommune skal hermed orientere Handicaprådet 

om, at Indkøbskontoret i samarbejde med Hjælpemiddelenheden, en repræsentant 

fra Danske Handicaporganisationer samt Vesthimmerlands Kommune, har 

udarbejdet udbudsmateriale på Genbrugshjælpemidler.  

  

Vesthimmerlands Kommune er tovholder på dette udbud, da Frederikshavn 

Kommune har et formaliseret samarbejde med Vesthimmerlands Kommune om 

samordning og koordinering af udbud på udvalgte områder.  

  

Udbudsmaterialet er udarbejdet i 16 delaftaler (se de enkelte delaftaler i 

udbudsbetingelserne pkt. 2). De modtagne tilbud vil blive evalueret individuelt på 

hver delaftale.  

  

For Frederikshavn Kommune gælder, at udbudsmaterialet er udarbejdet med 

udgangspunkt i, at borgerne har frit valg på området, og at levering skal ske direkte 

til den enkelte borger eller til Hjælpemiddeldepotet. Generelt for alle delaftaler 

gælder, at der lægges stor vægt på kvalitet og funktionalitet, hvilket er nærmere 

beskrevet i udbudsmaterialets bilag 2.    

  

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud med hovedvægten lagt på: 

  

-       Pris 

-       Kvalitet/funktionalitet 

-       Sortimentsbredde  

-       Service/undervisning og leveringstid 

  

Det er hensigten, at der indgås en 3-årig aftale med mulighed for forlængelse i 

yderligere  12 måneder.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Indkøbskontoret indstiller, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Handicaprådets´s opgave er at sikre bruger-inddragelse, og da der har været 

brugerinddragelse i dette udbud, kan Handicaprådet godkende udbuds-materialet. 

  

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/18816 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: heea 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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I stedet for Ulla Verner mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

 

Bilag 

Delaftale 14 -Hjælpemotor ledsagerstyret.pdf (dok.nr.134255/13) 

Delaftale 15 - Siddepude statisk.pdf (dok.nr.134256/13) 

Delaftale 16 - Siddepude flydende gelé.pdf (dok.nr.134257/13) 

Udbudsbetingelser.pdf (dok.nr.134260/13) 

Bilag 1 - Tidsplan.pdf (dok.nr.134261/13) 

Bilag 2 - Kravspecifikation.pdf (dok.nr.134262/13) 

Bilag 4 - Forbeholdsliste.pdf (dok.nr.134264/13) 

Bilag 6 - Tro- og Loveerklæring.pdf (dok.nr.134265/13) 

Delaftale 1 - Rollator.pdf (dok.nr.134266/13) 

Delaftale 2 - Rollator terræn.pdf (dok.nr.134267/13) 

Delaftale 3 -Overflytningsplatforme.pdf (dok.nr.134268/13) 

Delaftale 4 - Sengebord med hjul.pdf (dok.nr.134269/13) 

Delaftale 5 - Elektrisk indstillelig plejeseng .pdf (dok.nr.134270/13) 

Delaftale 6 - Vendelager.pdf (dok.nr.134271/13) 

Delaftale 7 - Toiletforhøjer fast.pdf (dok.nr.134272/13) 

Delaftale 8 - Badebænk-taburetter.pdf (dok.nr.134273/13) 

Delaftale 9 - Mobil toilet-badestol med hjul.pdf (dok.nr.134274/13) 

Delaftale 10 - Mobil toilet-badestol med sædetilt.pdf (dok.nr.134275/13) 

Delaftale 11 - Mobil toilet-badestol med hydraulisk tiltfunktion.pdf (dok.nr.134276/13) 

Delaftale 12 - Kørestol aktiv krydsramme.pdf (dok.nr.134277/13) 

Delaftale 13 -Kørestol hjælpermanøvreret.pdf (dok.nr.134278/13) 

Bilag 3 - Kontraktudkast.pdf (dok.nr.134913/13) 

Bilag 5 - Tilbudsliste (dok.nr.134950/13) 
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9. Høring om strukturbesparelser 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 5. september 2013, at sende 

sagen om ”Udmøntning af pulje for strukturændringer” i høring hos MED/udvalg, 

Handicapudvalg m.m. 

  

Sagen sendes til høring med de bilag, som Børne- og Ungdomsudvalget 

medlemmer har brugt som oplæg til drøftelse af sagen. Dagsordenpunkt fra Børne- 

og Ungdomsudvalgsmødet, power-point med forslag til strukturbesparelser, sat 

uddybende bilag om afvikling af små enheder i Sæby og Frederikshavn er 

vedhæftet (et samlet bilag). 

  

Som høringspart bedes I være opmærksomme på, at de nævnte 

besparelsesforslag, som indgår i forslag til strukturbesparelser, eventuelt kan 

komme til at indgå som generelle besparelsesforslag til budget 2014. 

  

I mødet drøftes strukturbesparelser og der udarbejdes eventuelt et høringssvar 

som fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget.  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse og udarbejdelse af høringssvar. 

  

 

Beslutning BK MED Dag - og Fritidstilbud den 27. september 2013 

Udvalget har drøftet strukturbesparelserne, men har ikke forholdt sig specifikt til 

enkelte strukturbesparelser på området. Udvalget henviser til de lokale MED-

udvalgs høringssvar. 

  

Omkring lukning af mindre enheder er MED-udvalget principielt enigt om, at det er 

bedre at bruge penge på børn og personale frem for på bygninger. 

  

Der er fra MED-udvalget opfordring til at have fokus på trivsel og godt psykisk 

arbejdsmiljø i forandringsprocessen.  

    

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Handicaprådet drøftede strukturbesparelser på Børne- og ungeom-rådet. 

Der udarbejdes administrativt høringssvar. 

  

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

I stedet for Ulla Verner mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

Bilag 

Invitation til høring om strukturbesparelser - svarfrist er mandag den 30. september kl. 10 - 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/8645 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Spri60313090912590.pdf (dok.nr.138541/13) 
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10. Status Handicappolitikken 

 

Sagsfremstilling 

Fast punkt på kommende møder. 

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Under henvisning til dialogmøde med SOU, hvor bl.a.. tilvejebringelse af ny 

handicappolitik blev drøftet, ønskes en udmelding af: Hvor bliver den løbende 

orientering af ? – der rettes henvendelse til fokusgruppen 

  

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

I stedet for Ulla Verner mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/10572 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: nikn 

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

 

Sagsfremstilling 

Information fra Rådets medlemmer: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat: 

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Jette Bruun Christensen: Hvordan går det indskolingsklasserne (inklusion i 

folkeskolen) ?  

Der sendes en skrivelse til skolechefen med spørgsmålet.- optages som punkt på 

næste møde. 

  

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

I stedet for Ulla Verner mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/921 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering. 

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Økonomiorienteringen taget til efterretning. 

  

Nynne Fabricius har fået en henvendelse fra ØKC vedr. økonomien – om vi 

forventer at komme ud med et overskud i 2013. 

Svaret er at vi får brug for hele budgettet bl.a. til trykning af ny handicappolitik, 

trykning af tilgængelighedspjece, henlæggelse af midler til afholdelse af 

handicapmesse 2014  samt studietur til København. Vi forventer derfor ikke at 

komme ud med et overskud i 2013. 

  

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

I stedet for Ulla Verner mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

  

 

Bilag 

Økonomioversigt pr. 20. september 2013 (dok.nr.138444/13) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1055 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Punkter til kommende møde 

 

Sagsfremstilling 

Punkter, som ønskes sat på kommende mødes dagsorden: 

 

Indstilling 

Til videre foranstaltning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Inklusion i folkeskolen: Hvordan går det indskolingsklasserne ?  

Spørgsmålet stilles til skolechefen. 

  

  

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

I stedet for Ulla Verner mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/916 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 
  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 26. september 2013 Side 22 af 23 

 

14. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Uden beslutning ! 

  

 

Indstilling 

Til orientering. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 26. september 2013 

Forespørgsel fra privat om Handicaprådet rådgiver om ansøgninger om støtte til 

økonomi. 

Handicaprådet melder tilbage, der er kun rådgives om tilgængelighed. 

Decembermødet flyttes til den 5. december kl. 16.30 

  

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

I stedet for Ulla Verner mødte 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 
   

 

 
 


