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1. Godkendelse af dagsordenen til mødet 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. marts 2012. 

  

 
Indstilling  
At dagsordenen godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Efter pkt. 1 og 2 behandles pkt. 6. - Pkt. 8 og pkt. 9 byttes rundt. 

  

Afbud Gurli Nielsen - i stedet mødte suppleant Grete Kristensen  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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2. Godkendelse af referat fra forrige møde 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referatet fra mødet den 23. februar 2012. 

  

 
Indstilling  
At referatet godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Godkendt. 

  

Afbud Gurli Nielsen - i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Velfærdsteknologi 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune arbejder fra flere forskellige vinkler på øget anvendelse af 

velfærdsteknologi. Vedlagte notat beskriver de principielle overvejelser, det giver 

anledning til. 

  

Hanne Engholm Hansen kommer tilstede kl. 16.00.  

  

  

Beslutning Socialudvalget den 7. marts 2012  

Socialudvalget konstaterer, at ændring af serviceniveauer og vilkår for borgerne er 

et politisk anliggende. Forvaltningen udarbejder oplæg til principper for indførelse af 

velfærdsteknologi. 

  

Fraværende: Helle Madsen. 

  

Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for IT og Velfærdsteknologi indstiller, at notatet 

drøftes. 

   
Beslutning Sundhedsudvalget den 13. marts 2012  
Sundhedsudvalget ser positivt på mulighederne for at indføre ny velfærdsteknologi 

på en måde, hvor der lægges vægt på trygheden i implementeringen..  

Sundhedsudvalget konstaterer, at ændring af serviceniveauer og vilkår for borgerne 

er et politisk anliggende. 

Forvaltningen udarbejder oplæg til principper for indførelse af velfærdsteknologi. 

  

  

 
Indstilling  
At notatet drøftes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Tages til efterretning, men HR opfordrer til at der bliver lavet et notat om de 

udfordringer, der ligger på handicapområdet vedr. velfærdsteknologi. 

  

Afbud Gurli Nielsen - i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 

  

 
Bilag  

Bilag vedr. VT - input_velfaerdsteknologi_sou.pdf (dok.nr.23264/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11888 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: SUU 
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4. Idrætskoordinator  

 

Sagsfremstilling  
Udsnit af den politisk godkendte Handicappolitik i Frederikshavn kommune:  
”6. Alle skal have adgang til fritids,- idræts- og kulturtilbud 

Målsætning:  

Mennesker med handicap i Frederikshavn Kommune skal have gode muligheder 

for såvel oplevelser som aktiv deltagelse i fritids, idræts- og kulturtilbud. Tilbuddene 

skal tilrettelægges og udbydes på en sådan måde, at flest mulige mennesker med 

handicap har adgang til tilbuddene. 

I dag- og fritidstilbud til børn og unge med handicap lægges vægt på at give 

børnene et trygt og udviklende tilbud, samtidig med at forældrene oplever en reel 

opbakning. 

  

Delmål:  

At dag- og fritidstilbuddene til børn og unge med handicap i Frederikshavn 

Kommune er baseret på mulighed for samvær med såvel andre børn med handicap 

som børn uden handicap 

At skabe mulighed for at handicappede kan deltage aktivt i kommunens fritids- og 

idrætstilbud, både de almindelige tilbud og tilbud rettet specifikt mod handicappede. 

  

Initiativer:  

1. At der i fritidstilbuddene er mulighed for at iværksætte særlige tilbud/projekter i 

områder med behov for differentierede løsninger. 

2. Sundhedsudvalget udbyder en pulje til støtte for handicapidræt. Formålet med 

puljen er at støtte og fremme handicapforeningernes virke i kommunen og støtte 

igangsættelse af nye tilbud for borgere med handicap.  

3. Frederikshavn Kommune har ansat en idrætskonsulent i 

Socialpsykiatrien. 
4. Borgere, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne, tilbydes 15 timers ledsagelse om måneden, uanset om 

man er under eller over 67 år. Ledsagelsen kan bl.a. ske til fritidsaktiviteter. 

  

Vil-gerne initiativer:  

5. Ansættelse af en handicapidrætskonsulent. 
6. Uddannelse af instruktører til at tage vare på handicappede i de almindelige 

foreninger.  

7. At nye faciliteter og tilskudsordninger til fritids-, idræts- og kulturtilbud skal 

udformes på en måde, så mennesker med handicap har mulighed for at deltage i 

disse på lige vilkår. 

8. Udnævnelse af en biblioteksambassadør inden for handicapområdet. 

9. Etablering af kulturhus/-café for handicappede borgere. 

  

Ansvarlige:  

Pkt. 1: Indgår i Den Sammenhængende Børnepolitik, Børne- og 

Kulturforvaltningen. 

Pkt. 2: Sundhedsudvalget, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 09/13130 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Pkt. 3: Sundheds- og Handicapafdelingen, Social-, Sundheds- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen. 

Pkt. 4: Socialafdelingen, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.” 

  

  

  

Søren Vestergaard Pedersen (idrætskoordinator) kommer tilstede kl. 16.15 og giver 

en status på tanker og handlinger omkring stillingen som idrætskoordinator i 

Sundhedsfremme og forbyggelse med primært fokus på psykiatri og handicap. 

  

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Idrætskoordinatoren har indtil nu fungeret udelukkende i socialpsykiatrien. 

  

Idrætskoorienatoren er ikke teknisk instruktør men 

-       støtter op om de foreninger der kører 

-       er bindeled og hjælper, hvor der er flaskehalse 

  

Idrætskoordinatoren har været ude og se på, hvad vi allerede har i kommunen, og 

arbejder nu på at ”frigøre” sig fra psykiatriområde, og komme til at arbejde bredere 

– men som tovholder. 

  

HR ønsker gerne udarbejdet et notat af chef for sundhedsfremme og forebyggelse, 

- en ”jobbeskrivelse”, som efter høring i HR kan komme videre til politisk 

behandling. 

  

  

Afbud Gurli Nielsen - i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 
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5. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling  

Orientering fra Tilgængelighedsudvalget v/Jørgen Anker Simonsen: 

  

  

a)     Kastanjegården. 

Genoptagelse af sagen vedr. rampe/lift. BC Lift i Frederikshavn producere en 

udvendig lift til kørestolsbrugere og gangbesværede. Se www.bclift.dk  

  

b)     Dispensation. 

Dispensation vedr. rampe til nybyggeri ved Advokaterne Hjulmand og Kaptajn, 

Havnepladsen 7 i Frederikshavn. 

  

c)      Udarbejdelse af Arbejdskommisorium for Tilgængelighedsudvalget. 

  

d)     Kurser for Tilgængelighedsudvalgets medlemmer 

  

e)      Kommunens Hjemmeside 

Informationstilgængelighed. Kommunens Hjemmeside er ikke tilgængelig for 

svagtseende.  

  

f)      Procedure ved Kommunale arrangmenter. 

Hvad foreligger der af procedure/overvejelse af tilgængeligheden i forbindelse med 

planlæggelse af kommunale aktiviteter og arrangementer som f.eks. 

Krammelørdag, sundhedsfremmende foredrag, borgermøder og lign.  

  

g)    Bemærkninger til følgende lokalplaner og kommuneplaner. 

  

•           SAE.H.01.01.01 – Sæby Havn, 

Kommuneplan tillæg nr. 09.32 

  

h)      Adgangsforhold på Abildgårdsskolen 

Der udføres mindre forbedringer til FBI´s skydelokale i kælderetagen.  

  

i)       Nye ledelinjer ved Arena Nord.  

  

j)       Adgangsforhold til Retfærdigheden, Sæby.  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Orienteringen taget til efterretning. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Afbud Gurli Nielsen - i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 

  

 
Bilag  

Referat fra mødet d. 19. marts 2012 (dok.nr.28840/12) 
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6. Adgangsforhold Kastaniegården 

 

Sagsfremstilling  

  

  

Handicaprådet drøftede på mødet den 23.2.3012 løsningsforslagene, og besluttede 

at anbefale model 1, men beder om et forbedret forslag med tilpas stor lift. 

  

Tilgængelighedsudvalget har efterfølgende genoptaget sagen, og anbefaler nu en 

lift fra BC Lift i Frederikshavn. Se www.bclift.dk 

  

 
Indstilling  
Til drøftelse.  

  
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Handicaprådet anbefaler, at Tilgængelighedsudvalget udarbejder 2 forslag: 

- etablering af en ny rampe, som opfylder betingelserne med hensyn til bredde og 

hældning.  

- bibeholdelse af gl. rampe samt etablering af lift. 

  

  

Afbud Gurli Nielsen - i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 

  

 

Ejendomscentret har udarbejdet 3 løsningsforslag vedr. adgangsforhold til 

Kastanjegården.  

  

Tilgængelighedsudvalget drøftede forslagene og fremsender følgende 

prioritering til Handicaprådet:  

  

Prioritet 1: 

Tilgængelighedsudvalget anbefaler forslag 3 som den bedste løsning, idet 

denne vurderes til altid at være funktionsdygtig og borgeren således bliver 

selvhjulpen.  

Prioritet 2: 

Tilgængelighedsudvalget finder ikke, at forslag 1 er en optimal løsning, idet man 

som bruger af store kørestole ikke finder, at er plads til en hjælper i liften. Store 

kørestole, hvor brugeren har kraftig funktionsnedsættelse i armene kan derfor få 

problemer med at betjene liften. 

  

Tilgængelighedsudvalget finder ikke, at forslag 2 kan anbefales.  

Tilgængelighedsudvalget fremsender deres anbefaling efter godkendelse i 

Handicaprådet. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2879 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Information fra Handicapkonsulenten 

 

Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  

Udleveret: 

-       VIHS – Pårørende i centrum 

-       Selvbestemmelse og værgemål i danmark 

  

  

Nynne gav en orientering fra Arbejdsgruppen vedr. temadag/Handicapmesse 

(Nynne Fabricius, Aksel Jensen, Anders Hind og Flemming Klougart) 

Gruppen havde tænkt forskellige tanker: 

  

−         Hvad får vi ud af at holde et arrangement ? – hvad vil vi opnå med 

arrangementet? – bør tænkes igennem, inden vi beslutter. 

  

−         Ved en evt. temadag: Skal vi afsætte personaleressource til at præsentere, 

hvad har vi af handicaptilbud i kommunen ?. 

  

−         Skal det slås stort op – Arena Nord - involvere kommunen, erhvervsområdet ? 

  

−         Hvem laver slagplan ? 

  

Det blev besluttet at nedsætte en forplanlægningsgruppe bestående af:  

Nynne (tovholder) 

Aksel 

Jørgen Anker 

Peter E. 

 

Afbud: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Forslag om indførsel af handicapmæssige konsekve nser i 

dagsordensskabelonen 

 

Sagsfremstilling  

Formanden fremsætter forslag om fremsendelse af forslag til direktionen om skabe 

plads til  

indarbejdelse af ”Handicapmæssige konsekvenser” i dagsordensskabelonen. 

  

Det fremgår af handicappolitikken, at  

  

”Handicappolitiske konsekvenser indføres konsekvent i skabelonen for 

sagsfremstillinger i Frederikshavn Kommune. På den måde sikrer vi, at det 

handicappolitiske perspektiv er til stede i forhold til alle de beslutninger, der 

træffes i kommunen.” 

  

  

Ledelsessekretariatet har tidligere oplyst om begrundelsen for, hvorfor denne 

indarbejdelse ikke har fundet sted. Begrundelsen er, at systemet kun opererer med 

et vist antal af niveauer som alle er i brug.   

På baggrund af denne oplysning vil Handicaprådet derfor foreslå, at man i 

dagsordensskabelonen slår ”Organisatoriske konsekvenser” og 

”Personalemæssige konsekvenser” sammen til ”Organisatoriske og 

personalemæssige konsekvenser” for at skabe plads til ”Handicapmæssige 

konsekvenser”. 

  
Indstilling  
At forslaget drøftes  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Tiltrådt. 

  

Afbud: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/48 

 Forvaltning:  

 Sbh: bepd 

 Besl. komp:  
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9. Forslag om ændring af handicappolitiske konsekve nser til 

"Handicapmæssige konsekvenser" 

 

Sagsfremstilling  

Formanden stiller forslag om at omdøbe betegnelsen ”Handicappolitiske 

konsekvenser” til ”Handicapmæssige konsekvenser”. 

  

Det fremgår af handicappolitikken, at formålet med indarbejdelsen af betegnelsen i 

dagsordensskabelonen er at sikre, at det handicappolitiske perspektiv vil være til 

stede i forhold til alle beslutninger som træffes i kommunen. 

   

Baggrunden for forslaget er begrundet i et ønske om en bredere betegnelse som 

ikke kun associeres med kommunens handicappolitik. 

  

Betegnelsen ” Handicapmæssige konsekvenser” rummer således en 

konsekvensbeskrivelse af alle de forhold som kan påvirke handicappede, herunder 

også interne styringsredskaber i kommunen og områder som ikke er nævnt i 

handicappolitikken.  

Formålet med en bredere betegnelse er at sikre, at kommunen fremadrettet, i alle 

sager, foretager en konkret analyse som kan belyse alle typer af konsekvenser for 

borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.  

  

 
Indstilling  
At forslaget drøftes 

  
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
  

Godkendt 

  

Afbud: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/48 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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10. Forslag om kommunikations- og informationsstrat egi 

 

Sagsfremstilling  

  

Formanden fremsætter forslag om, at Handicaprådet fremsender forslag til 

direktionen om udarbejdelse af en kommunikations- og informationsstrategi. 

  

Da Handicaprådet finder, at kommunen gerne må være mere opsøgende i forhold 

til de svageste borgere i kommunen således, at så mange som muligt får tilbud i 

form af invitationer mv. til aktiv deltagelse i f.eks. borgermøder, 

sundhedsfremmende og kulturelle aktiviteter mv. 

  

Forslaget fremsendes med henblik på at sikre, at alle borgere modtager de rette 

informationer til invitationer og deltagelse ved borgermøder, pårørendemøder, 

diverse foredrag f.eks. sundhedsfremmende og kulturelle aktiviteter som 

kommunen afholder.  

  

Handicaprådet finder, at større synlighed og information vil kunne øge kendskab og 

interesse for kommunens initiativer.  

  

Med afsæt i ovenstående ønsker Handicaprådet derfor, at kommunen bliver mere 

opsøgende i forhold til borgere med handicap og andre svage medborgere, 

således:  

  

-      at alle borgere modtager information om tiltag i kommunen via 

informationstilgængelighed   

-       at styrke borgernes kendskab og skabe interesse for aktiviteterne   

-       at der er lige vilkår for alle  

  

Dette kan eksempelvis opnås ved: 

-       at udvalgte sider på kommunens hjemmesider kan oplæses  

-       at formidling til borgere med særlige læsebehov, f.eks. sker via 

oversættelse til let tilgængeligt sprog    

-       at det bliver muligt for borgere som ikke benytter elektroniske medier, 

at modtage mundtligt information   

-       at borgere, som ikke selv kan indhente information kan få denne  

-       at hjemmevejledere/støttepersoner medbringer og udlevere folder/info 

materiale 

  

Samlet set anbefaler Handicaprådet således, at der i et samarbejde på tværs af 

centrerne udarbejdes en samlet kommunikations- og informationsstrategi som giver 

borgere med handicap optimale muligheder for information og deltagelse i 

kommunale tilbud.  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/48 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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Indstilling  
At forslaget drøftes 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Der arbejdes p.t. med en ny Informationsstrategi 

. 

Genoptages på næste møde – der inviteres en person fra IT med til mødet. 

  

Afbud: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen. 
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11. Tilgængelighedsudvalgets kompetence og økonomi 

 

Sagsfremstilling  

a)     I forbindelse med udarbejdelse af et arbejdskommissorium for 

Tilgængelighedsudvalget, som tidligere har været drøftet på et 

Handicaprådsmøde, vil Tilgængelighedsudvalget gerne have en drøftelse af 

udvalgets rolle, herunder de tildelte kompetencer og økonomi. 

  

Tilgængelighedsudvalget er et ad hoc udvalg og nedsat direkte under 

Handicaprådet. Udvalget ser sig selv som et speciale udvalg, hvor 

Handicaprådet har uddelegeret kompetencen til at sikre tilgængeligheden og 

har således høringsretten i alle lokalplaner.  Af Handicappolitikken fremgår der 

følgende,  

  

”Der er i Frederikshavn Kommune nedsat et Tilgængelighedsudvalg, 

som skal sikre tilgængeligheden i både offentlige og private anlæg 

bedst muligt, bl.a. sendes alle lokalplaner til udvalget.”  

  

Tilgængelighedsudvalget har således sektoransvaret for tilgængeligheden i 

kommunen. Idet både delegationen og sektoransvaret er fastslået i 

handicappolitikken finder Tilgængelighedsudvalget, at 

Tilgængelighedsudvalgets anbefalinger og høringssvar sendes til orientering i 

Handicaprådet, og ved eventuelle tvivlspørgsmål kan Tilgængelighedsudvalget 

sende sagen videre til behandling i Handicaprådet.  

  

Udgående skrivelser med anbefalinger eller høringssvar fra 

Tilgængelighedsudvalget udarbejdes af Handicapkonsulenten. 

  

b)    Tilgængelighedsudvalget vil gerne have klarhed over, hvilke kompetencer 

udvalget er tildelt herunder om Tilgængelighedsudvalget frit kan disponerer 

over de tildelte midler fra Handicaprådet, på trods af, at 

Tilgængelighedsudvalget ikke har noget budgetansvar. 

 
Indstilling  
At sagen drøftes 

  

Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
a)     Skillelinie: – hvor det drejer sig om større ting (f.eks. Kastaniegården), skal 

det igennem HR, inden høringssvar sendes. 

b)    Tiltrådt. 

  

Afbud: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/48 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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12. KL´s sociale temamøde 2012 

 

Sagsfremstilling  

KL"s sociale temamøde den 31. maj og 1. juni 2012 

KL indbyder social- og sundhedspolitisk interesserede politikere og 

embedsmænd med interesse for årets tema til at deltage i KL’s sociale 

temamøde torsdag den 31. maj og fredag den 1. juni 2012 i Aalborg Kongres & 

Kultur Center. 

  

Temaet for årets temamøde er: 

De nære tilbud – tendenser, forventninger og krav 

Afsættet for emnet er de særlige udfordringer i social- og sundhedspolitikken, som 

kommunerne står over for i en tid med fokus på evaluering af kommunalreformen, 

det nære sundhedsvæsen, udvikling af psykiatrien, det specialiserede 

socialområde m.m. 

  

Vi har derfor valgt at sætte fokus på følgende emner: 

• Hvordan kan kommunerne arbejde med mål for sundheden? 
• Udviklingen på handicap- og psykiatriområdet - handicapbegrebets 

udvikling. 
• Udviklingen på det specialiserede socialområde. 
• En national plan for de mest sårbare og udsatte grupper - hvilke konkrete 

mål og indsatser er der for kommunernes arbejde? 
  

Herudover vil både ministeren for sundhed og forebyggelse samt social- og 

integrationsministeren komme med deres forventninger til kommunerne på 

henholdsvis sundheds- og socialområdet. 

I år er der ligeledes seks sessioner, hvor aktuelle temaer sættes til debat. 

Temaerne er i år: 

1. Psykisk sårbare unge - hvad skal der til? 
2. Velfærdsteknologi i øjenhøjde 
3. Hvordan bliver de nye ældre gamle? 
4. Shared care - hvad er mulighederne? 
5. Kvalitet på plejecentre 
6. Inklusion og egenmestring - hvordan gør vi det i praksis? 

  

Målgruppe 

Kommunalpolitikere og ledende embedsmænd i kommunerne, samt organisationer, 

foreninger, ministerier m.v. på social- og sundhedsområdet. 

Hvornår 

31.05. - 01.06.12 

Sted 

Aalborg Kongres & Kultur Center 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/48 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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Europaplads 4 

9000 Aalborg 

Pris 

Deltagergebyr: 3.195,- (ex. moms) / Festmiddag: 870,- (ex. moms) 

  

Max deltagere  

1700  

  

 
Indstilling  
At sagen drøftes  

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
 Foreløbigt program for KL´s sociale temadag 2012  

  
Torsdag den 31. maj 2012  
  
10.00 Åbning af temamødet  
Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg  
Temamødets ordstyrer: Johannes Langkilde, journalist, TV2  
  
10.30 Sundheds- og forebyggelsesministerens forventninger  til det nære 
sundhedsvæsen  
Astrid Krag, sundheds- og forebyggelsesminister  
  
11.00 Pause  
Besøg standene  
  
11.30 Nye modeller på sundhedsområdet  
Afventer oplægsholder  
  
12.00 Hvordan kan kommunerne arbejde med mål for sundhede n?  
Morten Grønbæk, direktør, Statens Institut for Folkesundhed  
  
12.30 Frokost  
Besøg standene  
  
13.45 Sessioner  
1. Psykisk sårbare unge – hvad skal der til?  
2. Velfærdsteknologi i øjenhøjde  
3. Hvordan bliver de nye ældre gamle?  
4. Shared care – hvad er mulighederne?  
5. Kvalitet på plejecentre  
6. Inklusion og egenmestring – hvordan gør vi det i praksis?  
  
15.15 Kaffepause  
Besøg standene  
  
15.45 Udviklingen på handicap- og psykiatriområdet – cent rale tendenser  
Steen Bengtsson, seniorforsker, SFI  
  
16.15 Pauseboogie  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 29. marts 2012 Side 20 af 29 

 

Toniah Pedersen, koreograf, Gigtforeningen  
  
16.25 Jersild & Ritt & Lebech – social- og sundhedspolitikken sat i perspektiv 
Debat med Ritt Bjerregaard, foredragsholder og forfatter, Mads Lebech, adm. 
direktør, Industriens Fond og Jens Olaf Jersild, journalist, DR  
  
16.55 Tak for nu!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
--------------------------  
Festmiddag for forhåndstilmeldte deltagere  
  
19.30 Velkomstdrink, festmiddag og dans  
Svenske Waterloo (a Tribute to ABBA) – synger ABBA-hits under kaffen  
Six Pack spiller derefter op til dans  
Fredag den 1. juni 2012  
  
09.00 Morgensang  
  
09.15 Hvilke forventninger er der til kommunernes indsats er på det sociale 
område?  
v/Karen Hækkerup, social- og integrationsminister  
  
09.40 Udviklingen på det specialiserede socialområde  
Paneldebat med Karen Hækkerup, social- og integrationsminister, Benny 
Andersen, formand, SL, Thorkil Olesen, næstformand, DH og Lis Tribler, 
borgmester og næstformand i KL’s Social- og Sund-hedsudvalg  
  
10.30 Pause  
Besøg standene  
  
11.00 En national plan for de mest sårbare og udsatte gru pper – hvilke 
konkrete mål og indsatser bør der være for kommuner nes arbejde?  
Jann Sjursen, formand, Rådet for Socialt Udsatte  
  
11.25 Hvordan kommunikerer vi med hinanden, med medarbejd erne, med 
borgerne?  
Brian Hansen, skuespiller og foredragsholder  
  
11.55 Tak for denne gang  
På gensyn til næste års sociale temamøde den 16. og 17. maj 2013  
  

12.00 Take-away-frokost ved udgangen  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Nynne og Kurt tilmeldes. 

Afbud: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen. 
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13. Orientering om ny arbejdsgang ved bevilling af 

engangskateter 

 

Sagsfremstilling  

  

Frederikshavn Kommune har forpligtelse til at bevilge inkontinensartikler til borgere 

jævnfør Servicelovens § 112. Hjemmeplejen ønsker at foretage en ændring, når 

der bevilges engangskatetre, således at det harmoniseres med 

Hjælpemiddelafdelingens arbejdsgang. 

  

Der er tale om de borgere, der er udredt på Urologisk afdeling (behandler 

sygdomme i urinvejene), og som er vurderet til at have behov for engangskatetre.  

I dag besøger de inkontinensansvarlige nye borgere, der er bevilget 

engangskatetre.  

Fremadrettet sendes der skriftlig information til borgeren med hvilket produkt 

kommunen kan levere, samt vejledning om bestilling. Samtidig informeres borgeren 

om muligheden for ”Frit-valg” jævnfør bekendtgørelse nr. 743 ”Hjælp til anskaffelse 

af hjælpemidler”. Såfremt borgeren ønsker en anden leverandør, kan udgiften, til 

det produkt kommunen kan visitere til, refunderes. En eventuel merudgift er et 

anliggende mellem borgeren og leverandøren. 

  

Ældrerådet samt Handicaprådet orienteres om den nye ordning. 

  

  

 
Indstilling  
Til orientering. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Taget til orientering. 

  

Fraværende: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen. 

  

 
Bilag  

Udkast til brev til borgeren vedr. ny arbejdsgang ved bevilling af engangskateter (dok.nr.29786/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2864 

 Forvaltning:  

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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14. Høring: Videreudvikling af Frederikshavner Ordn ingen 

 

Sagsfremstilling  

Folkeoplysningsudvalget nedsatte pr. 28. oktober 2010 arbejdsgruppe i udvalget, til 

at igangsætte analyse og udvikling af udvalgets støtteområde. I dette arbejde indgik 

ønske fra udvalget om en gennemgang af Frederikshavner Ordningen med henblik 

på en vurdering af ordningens grundstruktur, og fremlæggelse af tiltag til 

modernisering af ordningens enkelte støtteelementer. 

  

Det har været afgørende for arbejdsudvalget at der udvikledes incitamenter der 

løbende kan effektivisere ordningen, så den direkte støtte til foreningens aktiviteter 

søges fastholdt. 

  

Der foreslås derfor blandt andet at ændre støtteprocenter ved lokaletilskud, samt 

anbefales at der som en del af anlægstilskuddet indføres mulighed for støtte til 

sammenflytning af foreningsaktiviteter. 

  

Foreningens kerneområde med støtte til børn og unge under 25 år fastholdes. 

  

Det er arbejdsgruppens anbefaling at ordningens opbygning og grundstruktur 

fastholdes. 

  

  

Arbejdsgruppen fremsender på baggrund af møde den 5. januar 2012 forslag til 

justeringer i Frederikshavner Ordningen: 

  

• Energiudgifter ændres fra 75 % til 60 % 
• Lønudgifter ændres fra 40 % til 30 % 
• Gaver/gavekort/mundering ændres fra max udgiftsloft på kr. 1.500 til kr. 

3.000 
• Etablering af pulje til sammenflytning af foreningsaktiviteter, hvor der ydes 

støtte til eksempelvis nedrivning og reetablering. Ordningen indskrives i 
regelsættet for anlægspuljen 

• Administrationstilskud på kr. 2.000 afskaffes 
• Der indføres en 25 års regel vedrørende de supplerende tilskud, herunder 

træner- og instruktørtilskud og transporttilskud, ud fra foreningens 
alderssammensætning som helhed 

• Der indføres krav om grundkontingent på minimum kr. 200 halvårligt pr. 
medlem. 

  

Procesbeskrivelse: 

  

• Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges Folkeoplysningsudvalget 
• Den reviderede Frederikshavner Ordning forelægges på næstkommende 

møde i Folkeoplysningsudvalget 
• Folkeoplysningsudvalget udsender forslaget til høring i foreningslivet 
• Folkeoplysningsudvalget fremsender endeligt forslag til behandling i Kultur- 

og Fritidsudvalget 
• Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslag til Ny Frederikshavner Ordning 

og fremsender det til godkendelse i Byrådet med henblik på ikrafttrædelse 
pr. 1/1 2013. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/149 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: FOU 
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Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at folkeoplysningsudvalget 

godkender: 

  

• arbejdsgruppens anbefalinger 
• at den reviderede Frederikshavner Ordning forelægges på næstkommende 

møde i Folkeoplysningsudvalget 
• at foreningslivet varsles om arbejdet med henblik på ny Frederikshavner 

Ordning pr. 1/1 2013. 
  

  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2 012 
Godkendt med følgende bemærkninger: 

  

• grundkontingent ændres til egenbetaling 
• energiudgifter ændres til forbrugsudgifter 
• der etableres et takstblad til Frederikshavner Ordningen vedrørende satser 

og priser 
• max sum vedrørende renovering genoptages 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, 

Bruno Müller og Renate Weilov. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
På baggrund af beslutning på Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. januar 2012 

vedrørende forslag til ændringer, har Center for Kultur og Fritid udarbejdet 

tekstforslag til revideret Frederikshavn Ordning. 

  

Samtidig med udarbejdelse af det endelige tekstforslag vil der blive lavet nyt layout 

og format. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget: 

• godkender forelagte tekstforslag 
• drøfter at løfte summen fra 50.000 til 60.000 kr. for samlede 

vedligeholdelsesarbejde pr. år. 
  

 
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 201 2 
Det foreliggende tekstgrundlag godkendes og udsendes til høring. 
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Vedligeholdelsessummen fastholdes til 50.000 kr.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, Pia Karlsen og Jens Porsborg. 

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Tages til efterretning, idet Handicaprådet er opmærksomme på, at borgere under 

25 med handicap kan indgå under ordningen 

  

Afbud: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 

 
Bilag  

Kopi dok. 20005 - Udkast til revideret Frederikshavner Ordning  (dok.nr.24112/12) 

Følgebrev - udsendelse af revideret Frederikshavner Ordning til høring (dok.nr.27945/12) 
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15. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling  

 Økonomioversigten fremlægges til orientering. 

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Taget til efterretning. 

  

Afbud: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 

  

 
Bilag  

Økonomioversigt pr. 20. marts 2012 (dok.nr.30522/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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16. Information til/fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling  

Information fra Rådets medlemmer:  

  

  

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

  

  

 
Indstilling  
At informationen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Ingen bemærkninger. 

  

Afbud: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen.  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 
  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 29. marts 2012 Side 27 af 29 

 

17. Punkter til næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Punkter, som ønskes sat på kommende møder: 

  

  

 
Indstilling  
Til videre foranstaltning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
-       Informationsstrategi 

-       Arbejdsgruppereferat 

  

Afbud: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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18. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling  

 

 
Beslutning Handicaprådet den 29. marts 2012  
Vi har et problem med overfyldte postkasser – Kurt tager det op på næste DH-

årsmøde: Kun de som viser interesse for udvalgsarbejde – skal have en post i et 

udvalg. 

  

Afbud: Gurli Nielsen – i stedet mødte suppleant Grete Kristensen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

Underskrifter: 

 

      
Anders Hind 

   

      
Kurt Nielsen 

   

      
Jette Bruun Christensen 

   

      
Jørgen Anker Simonsen 

   
 

      
Flemming Klougart 

   

      
Steen Møller 

   

      
Aksel Jensen 

   
 

      
Gurli Nielsen 

   

      
Peter Nielsen 

   

      
Bruno Müller 

   
 

 
 


