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1. Godkendelse af dagsorden til mødet 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsorden til mødet den 29. september 2012. 

  

 
Indstilling  
At dagsordenen godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  
Dagsordenen godkendt. 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen, Flemming Klougart.  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af referater fra møderne den 23.8.2012 og 30.8.2012.  

   

 
Indstilling  
At referaterne godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  
Referatet godkendt – referat ønskes for eftertiden udsendt hurtigst muligt efter 

mødet. 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen, Flemming Klougart.  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 
  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 27. september 2012 Side 6 af 23 

 

3. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling  

  

Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  
Der sendes svarbrev til FBI. 

  

Det er konstateret, at der ingen repræsentation er i Trafiksikkerhedsudvalget fra 

tilgængelighedsudvalget (Jane Olsen deltager fra Teknisk område). Handicaprådet 

retter henvendelse, at man undrer sig over den manglende repræsentation.   

  

Der blev givet stor ros til tilgængelighedsudvalget for de opnåede gode resultater. 

 

Orienteringen iøvrigt taget til efterretning. 

  

a)     Adgangsforhold til nyt apotek ved Parallelvej  

Sagsfremstilling:  

En borger, der bruger rollator gør opmærksom på hvor vanskeligt det er, 

at komme til Apoteket på Parallelvej. Bygningen er lavet med så stort 

niveauspring, at der kun er lavet trappe langs bygningen. Sagen har 

tidligere være drøftet i Tilgængelighedsudvalget, hvor selskabet bag 

byggeriet lovede, at markere et areal til kørestolsbrugere nord for 

indkørslen til parkeringspladsen.  

  

  

b)     Nordstjerneskolen Trafiksikkerhedsplan  
  

  

c)      Genoptagelse af sagen, Præsentation af Tilgængeligh edsudvalget 

til hjemmesiden  

  

  

  

d)     Tilgængelighedsudvalgets ansigt ud af til på Velfær dsteknologi - og 
handicapmessen  

  

  

e)     Tilgængelighed For  FBI på Abildgårdskolen  

Sagsfremstilling:  

Der er kommet en henvendelse fra FBI om at alle punkter i forbindelse 
med adgangsforholdene på Abildgårdskolen ikke er opfyldt på alle 
punkter. Der er monteret ny håndliste til kælderen og der er rettet på 
flisetrappen. Med de øvrige punkter er ikke udført.  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen, Flemming Klougart.  

  

  

 
Bilag  

Referat fra mødet d 17 september 2012 (dok.nr.101017/12) 
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4. Information fra Handicappolitisk konsulent 

 

Sagsfremstilling  

a)     Handicapmesse 2012 

•         Orientering om messe, deltagere og program mv. 

•         Orientering budget for messen 

•         Drøftelse af Handicaprådet rolle ved messen  

−         evt. afholdelse af ekstraordinært møde i HR  

−          nedsættelse af arbejdsgruppe.  

  

b)      Kort drøftelse af Handicaprådets side på den ny hjemmeside - skal denne 

opdateres og hvis hvordan? 

  

c)       Information om VISO konference 2012 om specialiseret viden inden for 

handicap og udsatte området  - konferencen henvender sig til kommuner, 

brugerorganisationer, handicapråd mv. 

Deltagelse 1200 kr. Tilmeldingsfrist 9. november.  

  

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning, 

At det besluttes, om der skal afholdes ekstraordinært møde 

At der udpeges medlemmer til arbejdsgruppe. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  
Ad a)     

−         Bemanding af Handicaprådets/Tilgængelighedsudvalgets stand afklares 

−         Tilbagemelding fra den enkelte til Handicappolitisk konsulent om forplejning. 

−         Fællesspisning lørdag aften på Scandic: meldes ind til Handicappolitisk 

konsulent, hvis man ønsker at deltage. 

  

OK til at Gimle stiller op med en bamsetombola 

  

b)    Indhold fra nuværende hjemmeside overføres til ny hjemmeside - rettes til 
efterhånden 

c)    Viso konference – sættes på som punkt til næste møde 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen.  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Status på handicappolitik og Handicapplan  

 

Sagsfremstilling  

Formanden fremsætter forslag om en status på Handicapplanen 2012-2016 samt 

en status på den reviderede handicappolitik.  

  

Formanden vil gerne vide, hvor langt man er i arbejdet med den reviderede 

handicappolitik og hvornår man forventer at denne kommer til første behandling i 

Handicaprådet. 

  

Formanden vil gerne fremsætte forslag om at få en status på, hvor langt med er 

med handleplanen til handicappolitikken, nærmere Handicapplanen 2012 -2016. 

Kort om baggrunden for Handicapplanen 

  

Frederikshavn Kommune, har siden udarbejdelsen af den første socialplan, fået 

udarbejdet en handicappolitik, som danner den overordnet ramme for arbejdet på 

handicapområdet. Det er endvidere, at socialplanen fremadrettet inddeles i en plan 

for psykiatriområdet og en plan for handicapområdet. Der er tidligere blevet 

udarbejdet en Socialpsykiatriplan, og Handicapplanen sideordnes med denne. 

Formålet med planerne er blandt andet at medvirke til realisering af 

målsætningerne i Handicappolitikken. Handicapplanen er således også en 

handleplan til virkeliggørelsen af Handicappolitikken. 

Indsatsområderne i Handicapplanen er udvalgt på baggrund af input fra borgere, 

pårørende, politikere, Handicaprådet og ledere og medarbejdere fra 

handicapområdet. Blandt andet på borgermødet d. 6. oktober 2011. 

  

Fremadrettet vil målene i Handicapplanen konkretiseres i en handleplan, der 

udarbejdes i samarbejde med ledere og medarbejdere i Handicapafdelingen, i løbet 

af første kvartal 2012. Derudover vil der årligt blive fulgt op på målsætningerne i 

Handicapplanen i form af en rapport, der viser, hvilke initiativer der er igangsat og 

hvor langt Frederikshavn Kommune er nået i forhold til målsætningerne. 

  

Om Handicapplanen 2012-2016 vil formanden gerne vide, hvor langt man er nået i 

forhold til udarbejdelse af konkrete handleplaner – hvilke ifølge handicapplanen 

2012-2016 skulle foregå i løbet af første kvartal 2012? 

  

Formanden vil endvidere gerne følge op på det høringssvar som Handicaprådet 

fremsendte, hvori Handicaprådet opfordrede Socialudvalget til, at der ligeledes blev 

udarbejdes en plan for de øvrige handicapgrupper, herunder de fysisk 

handicappede. 

  

  

 
Indstilling  
Til drøftelse  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4952 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Handicappolitikken  (2009 – 2011) danner baggrund for handicapplanen, som er en 

del af socialplanen.(2012 – 2016), hvordan hænger det sammen.? Når 

handicappolitkken revideres, må socialplanen tilsvarende ændres  

Handicaprådet konstaterer desuden, at der mangler svar vedr. de fysisk 

handicappede. 

  

Handicaprådet ønsker administrativt svar på de stillede spørgsmål. 

  

Sagen genoptages på næste møde. 

  

Afbud: Ulla Verner – i stedet mødte suppleant Torben Pedersen. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Sagen genoptages. 

Centerchef Marianne Skrubbeltrang samt planlægger Nikolaj Nørregaard deltager 

under punktet. 

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  
Handicapplan 2012-2016 / handicappolitik udløber nu - hvor langt er man med 

politikken ?, hvornår kommer den til 1. behandling ?, nu - hvor handicapplanen 

indtil 2016 er vedtaget. 

  

Marianne Skrubbeltrang redegjorde for de dynamiske sammenhænge - , set som 

en paraply 

 

Paraplyen er handicappolitikken (dækker hele kommunen), som godkendes af 

byrådet 

Egerne er centrene – alle centre i kommunen er i fællesskab med til at holde 

paraplyen svævende. 

Handicappolitisk konsulent er ligeledes ansat på tværs af kommunen. 

  

Center for Handicap & psykiatri har lavet en Handicapplan om, hvad de gerne vil – 

hvordan fremtiden skal være. Yderligere har centret en socialpsykiatriplan. Det 

sidste område er Misbrug og socialt udsatte, som efterhånden lægges ind under 

psykiatrien. 

  

En anden paraply er sundhedspolitikken, hvortil handicapplanen også skal skele til. 

  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 27. september 2012 Side 11 af 23 

 

Handicappolitikken skal revideres i hver byrådsperiode. 

  

Ovenover paraplyerne er sundhedsaftaler m.v. 

  

Hvordan harmoniserer vi planerne, så de kommer til at følges ad ?. 

  

Handicappolitikken: Nynne arbejder på politikken, der skal godkendes inden 

udgangen af året – 1. del tages op på næste møde. 

  

Handicapplanen: Der laves en handleplan om de initiativer der tages fat på i 

fremtiden. Arbejdet er blevet skubbet et par måneder, for at få ny handicapleder 

med ind i arbejdet. 

  

Hovedområder:  

-       Faglig kvalitet – fælles retning ved brug af uddannelsepenge 

-       Flexibilitet – ser på funktionsniveau ikke diagnose 

-      Sammenhæng i indsatsen – livsforløb /overgang fra barn til voksen 
(ungeenhed = én indgang for alle unge fra 15-24) 

-       Dagtilbud – arbejdsgruppe i gang med afdækning af typer af tilbud, vi skal 
have 

-       Velfærdsteknologi 

-       IT- ny hjemmeside næste uge – efterlyser de gode historier på 
nyhedsbanneret 

-       Dokumentation og journalsystem – er indkøbt – CSC-Social 

  

Orienteringen taget til efterretning.  

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen, Flemming Klougart.  
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6. Status på forslag til en styrket borgerkørsel i Fre derikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune tilbyder forskellig borgerkørsel efter visitation – fx til 

skole, dagtilbud, læge, sygehus, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. 

Nogle kørsler er variable, andre er faste. 

Kørselsordningerne varetages på nuværende tidspunkt af forskellige centre. Det 

betyder, at organiseringen af de forskellige typer kørsel varierer og at der ikke er 

en tværgående koordinering af kørslerne, hvorved mulighederne for eksempelvis 

samkørsel ikke udnyttes fuldt ud. 

Enkelte centre har organiseret kørslen gennem Nordjyllands Trafikselskab (NT), 

mens andre har indgået aftaler med vognmænd/taxaselskaber om at varetage 

planlægning og koordinering af kørslen.  

Langt de fleste kørselsordninger har været i udbud, med henblik på at sikre 

favorable priser på kørslen.  

  

Direktionen nedsatte en projektgruppe, som i foråret 2012 har undersøgt 

perspektiverne ved at indgå en samlet NT aftale om alle kommunens borgerkørsler 

og ved at oprette et fælles kørselskontor. Formålet med arbejdet er at udvikle 

området, så både borgerservicen og kørselsøkonomien optimeres. 

Projektgruppen har udarbejdet en rapport, der viser de økonomiske, 

servicemæssige og personalemæssige konsekvenser ved en samlet NT aftale og 

et fælles kørselskontor. Rapporten er vedlagt som bilag. Her følger et kort rids af 

rapportens anbefalinger. 

  

En samlet aftale med NT  

Ved en samlet aftale med NT vil NT fremover skulle stå for udbud af alle 

kommunale kørselsordninger og fra foråret 2013 vil kommunen selv skulle stå for al 

planlægning, koordinering og bestilling via NT’s kørselskoordineringssystemer i et 

kørselskontor.  

Såfremt der indgås aftale med NT, opkræves Frederikshavn Kommune et 

administrationsgebyr pr. tur og dette gebyr dækker fælles EU-udbud, udarbejdelse 

af licitationsmateriale, kontraktindgåelse/kontraktpleje med vognmænd, løbende 

afregning med entreprenører og den kommunale budgetenhed, anvendelse af IT-

systemer og omkostninger til drift af disse, driftsovervågning og support til 

kommunens personale. 

Projektgruppen anbefaler, at alle kørsler samles i NT. 

  

Et fælles kørselskontor  

Et fælles kørselskontor vil betyde én indgang for al borgerhenvendelse vedrørende 

kommunens kørselsordninger. Det giver et entydigt og fælles omdrejningspunkt for 

bestilling og afbestilling af kørsel, kommunikation til borgeren, vognmanden og 

fagcentrene. 

Et fælles kørselskontor vil oparbejde en særlig ekspertise og overblik over 

kørselsomfang og optimeringsmuligheder, til gavn for fremtidige udbudsforretninger 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/6503 

 Forvaltning: BS 

 Sbh: nicl 

 Besl. 

komp: BUU/SOU/SUU/PMU/ØU/BR 
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og styring af kørselsområdet. 

Projektgruppen anbefaler oprettelsen af et kørselskontor. 

  

Serviceniveauet  

Et fælles kørselskontor og en samlet aftale med NT vil betyde, at borgerne får én 

indgang til alle spørgsmål om kørsel. Det giver en mere ensartet, smidig og 

gennemsigtig service for borgeren. 

En samlet NT aftale og et fælles kørselskontor vil indebære mere samkørsel end i 

dag, og det kan nogle borgere opleve som en serviceforringelse. Nogle borgere har 

i dag en direkte kontakt med vognmanden, og indgår individuelle kørselsaftaler 

med meget kort varsel. Denne praksis vil ikke kunne bevares ved en samlet NT 

aftale. 

Projektgruppen er ikke bekymret for serviceniveauet ved en samlet NT aftale og 

fælles kørselskontor. 

 
Økonomiske konsekvenser  
Det er vanskeligt at beregne, hvor meget der spares ved at koordinere kørslen 

gennem NT. NT har som målsætning, at kommunerne kan spare mindst 20 % på 

variabel kørsler og en erfaringsbaseret besparelse på omkring 8 % på faste 

kørsler. 

Frederikshavn Kommunes samlede udgifter til variabel kørsel er på ca. 6,8 mio. kr. 

og de påvirkelige faste kørselsudgifter er på ca. 21,7 mio. kr. Når kommunens 

nuværende kørselsudgifter og NT’s sparemål sammenholdes kan der – alt andet 

lige – forventes en besparelse på ca. 3,1 mio. kr. 

  

NT ser en tendens til, at de indkomne priser i kørselsudbud gennem de senere år 

er faldet lidt, hvorfor besparelsen muligvis kan blive større. Frederikshavn 

Kommune har selv erfaret, at udgifterne til aktivitets- og genoptræningskørsel er 

faldet betydeligt, efter disse ordninger overgik til NT’s kørselsordning i 2011.  

  

Ved at samle al kørsel i NT kan Frederikshavn Kommune få detaljerede 

opgørelser, som viser, hvad de forskellige kørselsordninger og de enkelte ture 

koster. 

 
Personalemæssige konsekvenser  
I dag bruger Frederikshavn Kommune hvad der svarer til ca. 2,7 årsværk på 

kørselsordningerne.  

Det er NTs vurdering og erfaringer fra andre kommuner, at der i opstarten af et 

kørselskontor vil være behov for ekstra administrative ressourcer – bl.a. fordi 

kørselskontoret overtager nogle af de planlægnings- og koordineringsopgaver som 

i dag varetages af vognmændene. Denne ekstra ressource vil evt. kunne 

reduceres i takt med, at kørselskontoret får opbygget egne erfaringer, procedurer 

og viden.  

Projektgruppen anbefaler, at der nedsættes et kørselskontor i regi af 

Borgerservice, og at der afsættes 4 årsværk i kørselskontorets etableringsfase. 

  

Høring og politisk sagsbehandling  
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Direktør for Borgerservice har fremsendt sagen til høring i Handicaprådet og 

Ældrerådet. Høringssvarene vedlægges til den politiske behandling i Børne- og 

Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Plan- og Miljøudvalget, 

Økonomiudvalget og byrådet. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Borgerservice indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget, 

Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget og byrådet, at  

1.   Frederikshavn Kommune indgår aftale med NT Flextrafik for alle variable 

kørsler med virkning fra 1. marts 2013 med henblik på at opnå den for 

Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørsel 

2.   Frederikshavn Kommune indgår aftale med NT Flextrafik for alle faste 

kørsler med virkning fra 1. august 2013 med henblik på at opnå den for 

Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørsel 

3.   Frederikshavn Kommune opretter et fælles kørselskontor på 4 årsværk i 

regi af Borgerservice med virkning fra 1. marts 2013 

4.  udgiften til etablering af fælles kørselskontor finansieres inden for 

budgetrammen, herunder at midler svarende til 2,7 årsværk overføres fra 

de respektive centre til kørselskontoret 

 
Beslutning Handicaprådet den 23. august 2012  
Handicaprådet: der udarbejdes administrativt høringssvar. 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj  

 
Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012  
Ældrerådet anbefaler, at man samler kørslen i et fælles kørselskontor som 

beskrevet, men ser dog med bekymring på den serviceforringelse der kan ramme 

de ældre borgere ved en længere transporttid. Ældrerådet finder det endvidere 

vigtigt, at man får præciseret etableringsfasens varighed, så man sikrer en 

revurdering af behovet for de tilførte administrative ressourcer på kørselskontoret. 

  

  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012 
Indstillingen tiltrædes. 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 4. september 2012  
Tiltrådt.  

  

Fraværende: Bruno Müller, Mogens Brag, Jørgen Tousgaard. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012  
Tiltrådt. 

Fraværende: Helle Madsen 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. septemb er 2012 
Et flertal anbefaler pind 1 – 4.  

Socialdemokraterne kan ikke anbefale forslaget. 

 
Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012  
Indstillingen anbefales. 

  

Der var desuden enighed om at anbefale Socialdemokraternes forslag: 

1.   at det overfor NT præciseres, at udbud tilrettelægges udfra normale 

overenskomstmæssige vilkår  

2.   at NT inddrager sociale klausuler 

3.   at området følges nøje 

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 19. september 20 12 
Indstillingen godkendt. 

  

Der var desuden enighed om at anbefale Socialdemokraternes forslag: 

1.     at det overfor NT præciseres, at udbud tilrettelægges udfra normale 

overenskomstmæssige vilkår  

2.     at NT inddrager sociale klausuler 

3.     at området følges nøje 

Fraværende: Jette Fabricius Toft og Erik Kyed Trolle, i stedet mødte Aino Linkhorst 

og Steen Jensen 

   

 
Supplerende sagsfremstilling  
Der er udarbejdet administrativt svar på Handicaprådets høringssvar til sagen. 

 
Indstilling  
At svar på Handicaprådets høringssvar drøftes. 

 
Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  
Handicaprådet tilskriver Socialudvalg således: 

Handicaprådet beklager den trufne beslutning, der ikke er taget fra et 

helokoptersyn, men er truffet ud fra rent sparehensyn og det arbejdsmæssige, 

samt at der er ikke taget hensyn til, hvordan det vil påvirke borgerne. 

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen, Peter E. Nielsen. 

  
Bilag  

Arbejdsgruppe notat vedr fælles kørselskontor og implementering af NT (dok.nr.84318/12) 

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. fælleskørselskontor (dok.nr.93185/12) 

Svar på Handicaprådets høringssvar (dok.nr.94586/12) 
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7. Rammeaftale 2013 for specialundervisningsområdet  

 

Sagsfremstilling  

Rammeaftalen 2013 for specialundervisningsområdet er den 10. august 2012 

behandlet og godkendt i Den Administrative Styregruppe for 

specialundervisningsområdet, med henblik på behandling og godkendelse af 

kommunalbestyrelserne i de 11 kommuner i Region Nordjylland. 

   

Senest den 15. oktober 2012 skal Regionsrådet og de 11 nordjyske 

kommunalbestyrelser have godkendt det kommende års rammeaftale 

(Frederikshavn Byråd 5. november 2012). 

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland 

drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge (Center 

for Døvblindhed og Høretab) efter folkeskoleloven samt undervisning på 

kommunikationsinstitutterne (Institut for Syn og Hørelse samt Taleinstituttet) efter 

lov om specialundervisning for voksne. De regionale tilbud omfatter tillige ydelser 

efter lov om social service. 

  

Som oplæg til rammeaftalen er der udarbejdet ”Udkast til rammeaftale 

specialundervisningen 2013” med ydelseskatalog og aftalemodel for 

kommunikationsinstitutterne. 

  

Kommunerne løser flere opgaver i eget regi eller i samarbejde med 

nabokommuner, hvilket har bevirket en mindre efterspørgsel på ydelser fra 

Taleinstituttet. 

Der er fortsat usikkerhed om kommunernes efterspørgsel efter Taleinstituttets 

ydelser fra 2013. Det er derfor aftalt i Den Administrative Styregruppe på 

specialundervisningsområdet, at der i efteråret 2012 aftales nærmere vilkår for 

Taleinstituttet for 2013. Aftalen udarbejdes som et tillæg til rammeaftalen for 2013. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at  

1. sagen sendes i høring i Handicaprådet den 27. september 2012, således 

høringssvar foreligger til Børne- og Ungdomsudvalgets behandling den 11. 

oktober 

2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler udkast til rammeaftale for 

specialundervisning 2013 over for byrådet. 

 
Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  
Handicaprådet pointerede, at hvis man ikke tager opgaver hjem, får man aldrig i 

egen kommune eksperticen indenfor de enkelte områder. Men omvendt mister man 

følingen med de enkelte borgere.  

  

Høringssvar udarbejdes administrativt.  

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen, Peter E. Nielsen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3981 

 Forvaltning: CUTU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU/BR 
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Bilag  

Oplæg til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2013 - Oplæg til rammeaftale for 

specialundervisningsområdet 2013.pdf (dok.nr.93633/12) 
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8. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling  

Økonomioversigten fremlægges til orientering. 

  

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  
Tilføjelse under Tilsagn: til handicapmessen 100.000 kr. 

Orienteringen tages til efterretning. 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen, Peter E. Nielsen. 

  

  

  

 
Bilag  

Økonomioversigt HR 19. sept. 2012 (dok.nr.101593/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

 

Sagsfremstilling  

Information fra Rådets medlemmer:  

  

  

  

  

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

  

a)     Bruno Müller er bevilget orlov i foreløbig en måned – i perioden indtræder Irene 

Hjortshøj i Handicaprådet.  

  

  

b)    Indvielse af SenhjerneskadeCenter Nord, fredag den 5. oktober kl. 11.00 – 

13.00. 

Tilmelding til: mane@frederikshavn.dk senest fredag den 28. 

september. 

c)    Invitation til budgetorientering torsdag den 11. oktober kl. 19.00 i det musiske 

hus. 

       Torsdag den 11. oktober om eftermiddagen vil man på kommunens 

hjemmeside      

        (www.frederikshavn.dk) kunne se en video omhandlende budgettet. 

  

  

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  
Fra medlemmerne: 

Nynne: Mariested holder indvielse – Det viser sig, at invitationen ikke er udsendt til 

Handicaprådet. 

  

Fra sekretariatet: 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen, Peter E. Nielsen. 

  

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Integrationsråd 
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Bilag  

indvielse af SCN - indbydelse HR (dok.nr.100509/12) 

invitation til budgetorientering -  (dok.nr.102559/12) 
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10. Punkter til næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Punkter som ønskes sat på kommende mødes dagsorden: 

  

  

 
Indstilling  
Til videre foranstaltning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  
•         Mødeplan 2013 

•         Handicappolitikken 1. del 

•         VISO – konference 

  

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen, Peter E. Nielsen. 

  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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11. Eventuelt 

 

Beslutning Handicaprådet den 27. september 2012  

Ingen bemærkninger. 

  

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj, Ulla Verner – i stedet 

møder Torben Pedersen, Peter E. Nielsen. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 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 

   
 

 
 


