
 

 

 

Referat Handicaprådet

Ordinært møde

Dato  26. april 2012

Tid  15:30

Sted  Mødelokale 0.27

NB.  

Fraværende  Afbud steen Møller 

Nielsen

mødet under behandling af pkt. 3. Peter E. Nielsen forlod mødet under 

behandling af pkt. 11 (Pkt. 14 behandlet før pkt. 11)

Stedfortræder   

Medlemmer  Anders Hind

Flemming Klougart

Gurli

Kurt Nielsen

Steen Møller

Peter Nielsen

Jette Bruun Christensen

Aksel Jensen

Bruno Müller

Jørgen Anker Simonsen
  

 
 

    

Handicaprådet 

Ordinært møde 

26. april 2012 

15:30 

Mødelokale 0.27 

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli 

Nielsen - i stedet møder suppleant Grete Kristensen. Bruno Muller forlod 

mødet under behandling af pkt. 3. Peter E. Nielsen forlod mødet under 

behandling af pkt. 11 (Pkt. 14 behandlet før pkt. 11) 

Anders Hind 

Flemming Klougart 

Gurli Nielsen 

Kurt Nielsen 

Steen Møller 

Peter Nielsen 

Jette Bruun Christensen 

Aksel Jensen 

Bruno Müller 

Jørgen Anker Simonsen 

 

I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli 

i stedet møder suppleant Grete Kristensen. Bruno Muller forlod 

mødet under behandling af pkt. 3. Peter E. Nielsen forlod mødet under 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 26. april 2012 Side 2 af 25 

 

Indholdsfortegnelse 
 

Side  

 

1. Godkendelse af dagsordenen til mødet ....................................................................................................... 4 

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

3. Orientering om TeleCare Nord Storskalaprojekt .......................................................................................... 6 

4. Forslag om kommunikations- og informationsstrategi.................................................................................. 9 

5. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget ..................................................................................................... 11 

6. Information fra Handicapkonsulenten .......................................................................................................... 12 

7. Frivillige fredag ............................................................................................................................................. 13 

8. Udvalgsformand Anders Broholm foreslår en kvalitetsopfølgning på drift af hjælpemiddeldepot ............... 15 

9. Rammeaftale 2013 - udkast til udviklingsstrategi ......................................................................................... 17 

10. Orientering om økonomi ............................................................................................................................... 19 

11. Orientering til/fra medlemmerne ................................................................................................................... 20 

12. Punkter til næste møde ................................................................................................................................ 21 

13. Eventuelt ....................................................................................................................................................... 22 

14. Fremtidigt plejeboligbehov i Frederikshavn Kommune ................................................................................ 23 

Underskrifter: ........................................................................................................................................................ 25 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 26. april 2012 Side 3 af 25 

 

Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
3 34652/12 Åben Brev til kommunerne TeleCare Nord.pdf 

3 34651/12 Åben Kopi af referat KKR Nordjylland 230312 TeleCare Nord.doc 

3 34650/12 Åben Oplæg til politisk beslutning.docx 

3 34649/12 Åben TeleCare_Nord_Business_Case_v1.pdf 

3 34832/12 Åben Byrådsbeslutning 21.11.2011 vedr. Digitaliserings-, Kanal- og 

Servicestrategien 

5 38113/12 Åben Referat fra mødet d. 16. april 2012 

8 41237/12 Lukket Erstattende bilag vedr. kvalitetsopfølgning på 

hjælpemiddelområdet - Bilag.docx 

9 38094/12 Åben Brev til kommunerne, udviklingsstrategi 2013 det sociale 

område.pdf 

9 38093/12 Åben BILAGSDEL til Udviklingsstrategien 2013.pdf 

9 38092/12 Åben Udkast til Udviklingsstrategi 2013.pdf 

9 38090/12 Åben Sammenfatning af udviklingsstrategi 2013.DOCX 

9 38089/12 Åben Udviklingsstrategi - høringssvar fra 

Brugerorganisationerne.doc 

10 39014/12 Åben Økonomioversigt HR pr. 18. april 2012 

14 29642/12 Åben Opmærksomhedspunkter - statusskifte 

 
  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 26. april 2012 Side 4 af 25 

 

1. Godkendelse af dagsordenen til mødet 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 26. april 2012. 

  

 
Indstilling  
At dagsordenen godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Dagsordenen godkendt, idet pkt. 14 behandles efter pkt. 10. 

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder 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 referat fra mødet den 29. marts 2012. 

  

 
Indstilling  
At referatet godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Referatet godkendt. 

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Orientering om TeleCare Nord Storskalaprojekt 

 

Sagsfremstilling  

Aalborg og Hjørring Kommuner har deltaget i forsøgsprojektet Telekat, som går ud 

på at forbedre forholdene for borgere med KOL/”rygerlunger”.  Forsøgsprojektet har 

også omfattet Region Nordjylland. 

Erfaringerne fra forsøgsprojektet har været gode og der planlægges nu med at 

gennemføre projektet i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Regionen 

og lægerne.  

Der er tale om et foregangsprojekt på landsplan og det Nordjyske projekt kommer 

således til at danne skole for resten af landet. 

Formålet med projektet er: 

• At øge borgerens egenomsorg og indflydelse på egen tilstand  

• At sætte patienten i centrum og øge patientens tryghed 

• At integrere myndighedernes indsats omkring borgeren og hermed 

effektivisere samarbejdet og reducere utilsigtede hændelser 

• At reducere omkostningerne til hjemmepleje og genindlæggelser/ambulant 

behandling 

• At få mere forskningsbaseret viden, der muliggør tilsvarende 

telemedicinske tiltag mod andre grupper 

  

  

 Mogens Kahr og Birgitte Kvist deltager under behandling af punktet. 

  

Beslutning Socialudvalget den 11. april 2012  

Sou tilslutter sig, at Frederikshavn Kommune deltager i projektet og anbefaler, at 

finansieringen frigives fra anlægsbevillingen til digitalisering og velfærdsteknologi 

Fraværende: Carsten Sørensen 

  

 
Økonomiske konsekvenser  
Frederikshavn Kommunes andel af etableringsudgifterne udgør op til 3,5 mill kr 

over de kommende år. Beløbet kan blive reduceret hvis projektet modtager 

fondsmidler. Der vil, vurderet i sammenhæng med de andre projekter, der er 

igangsat for at nedbringe udgifterne til medfinansiering, være en besparelse på 

1,75 mill om året fra 2015, dels fra medfinansiering af det regionale 

sundhedsvæsen, dels som besparelser i hjemmeplejen. 

  

Organisatoriske konsekvenser  
Projektet vil resulterer i ændrede samarbejdsformer mellem Frederikshavn 

Kommune, det regionale sygehusvæsen og de praktiserende læger. 

  
Personalemæssige konsekvenser  
Den del af den forventede besparelse der hidrører fra besparelser i hjemmeplejen, 

modsvarer 2 – 3 stillinger.  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3202 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: moni 

 Besl. komp: SOU/SUU/ØU 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 26. april 2012 Side 7 af 25 

 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social, Sundhed og Velfærdsteknologi indstiller  

• at Frederikshavn Kommune deltager i projektet 

• at udgiften indstilles finansieret via puljen til digitalisering og 

velfærdsteknologi 

  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Sundhedsudvalget tilslutter sig, at Frederikshavn Kommune deltager i projektet, og 

anbefaler at finansieringen frigives fra anlægsbevillingen til digitalisering og 

velfærdsteknologi.   

  

Sendes til orientering til Ældreråd og Handicapråd 

  

Fraværende: Mogens Brag 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Det videre forløb i beslutningsprocessen er, at emnet skal på økonomiudvalg den 

23. april for at få frigivet anlægsmidler til projektet og selve sagen skal på byrådet 

den 30. april som orientering.  

  

Byrådet skal også endeligt godkende frigivelse af anlægsbevillingen. 

  

Sagen sættes på dagsordenen til Handicaprådet til orientering. 

  

Mogens Kahr vil være tilstede ved mødet. 

 
Indstilling  
At sagen tages til orientering. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 11. april 2012  
Sou tilslutter sig, at Frederikshavn Kommune deltager i projektet og anbefaler, at 

finansieringen frigives fra anlægsbevillingen til digitalisering og velfærdsteknologi 

Fraværende: Carsten Sørensen og Birgit Hansen 

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Mogens Kahr orienterede om projektet. 

Orienteringen taget til efterretning, idet Handicaprådet anbefaler, at der indgår 

kontakt til Senhjerneskadecentret 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 26. april 2012 Side 8 af 25 

 

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller. 

  

 
Bilag  

Brev til kommunerne TeleCare Nord.pdf (dok.nr.34652/12) 

Kopi af referat KKR Nordjylland 230312 TeleCare Nord.doc (dok.nr.34651/12) 

Oplæg til politisk beslutning.docx (dok.nr.34650/12) 

TeleCare_Nord_Business_Case_v1.pdf (dok.nr.34649/12) 

Byrådsbeslutning 21.11.2011 vedr. Digitaliserings-, Kanal- og Servicestrategien (dok.nr.34832/12) 
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4. Forslag om kommunikations- og informationsstrate gi 

 

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. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Handicaprådet har anmodet Morgens Kahr om at komme og fortælle om 

Frederikshavn Kommunes Digitaliserings- Kanal- og servicestrategi.  

Handicaprådet vil gerne orienteres om, hvor langt man er i processen, hvornår man 

forventer at projektet bliver implementeret og om hvordan projektet/strategien 

omhandler handicappede borgere. 

Handicaprådet har tidligere haft forslag om en informations-kommunikationsstrategi 

på dagsordenen. Handicaprådet vil gerne høre, hvorledes Kommunens strategi vil 

håndtere tilgængelighedsproblematikken. 

 
Indstilling  
Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Mogens Kahr orienterede om strategien. 

  

Drøftet og taget til efterretning. 

  

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller. 

  

  

 

 
  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 26. april 2012 Side 11 af 25 

 

5. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling  

Orientering fra Tilgængelighedsudvalget v/Jørgen Anker Simonsen: 

  

  

a)     Tilgængelighedsudvalgets kompetencer  

  

b)    Procedure ved Kommunale arrangementer  

  

c)     Kurser  

  

d)    Kastanjegården  

  

e)     Dispensation vedr. 2 offentlige toiletter  

  
-       indkøbte modul toiletbygning til opstilling ved østkystvejen syd for Voerså 

-       dispensation for nyindretning af ny modul toiletbygning til opstilling, inden 

sommersæsonen, ved Skiveren strand. 

  

f)     Nye Lokalplaner  

  

g)    Genoptagelse af sagen, Kommunes Hjemmeside.  

  

h)     Eventuelt: om teleslynge i den store Aula ved den nye Stjerneskole. 

  

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Orienteringen taget til efterretning. 

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller. 

  

  

 
Bilag  

Referat fra mødet d. 16. april 2012 (dok.nr.38113/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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6. Information fra Handicapkonsulenten 

 

Sagsfremstilling  

v/Nynne 

  

Om at ”Handicappolitiske konsekvenser” er indarbejdet i skabelon til 

sagsfremstillinger – men ændres snarest til ”Handicapmæssige konsekvenser”. 

  

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Orienteringen taget til efterretning. 

  

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Frivillige fredag 

 

Sagsfremstilling  

I informationsmaterialet beskrives ”Frivillig Fredag” som Danmarks nationale 

frivillighedsdag og en unik anledning til at sætte frivillighed på den kommunale 

dagsorden og komme i dialog med borgerne om at skabe et endnu bedre 

lokalsamfund. Dagen blev afholdt første gang sidste år og vil fremover falde på den 

sidste fredag i september. I år er det fredag den 28. september. Formålet med 

dagen er, at: 
  

§  synliggøre og anerkende betydningen af den frivillige indsats for vores 

velfærd 
§  fremme frivillig indsats og medborgerskab 
§  give borgere, der ikke i forvejen yder en frivillig indsats, mulighed for at være 

frivillige for en dag 
  
Sådan kan din kommune deltage 
Frivilligrådet (under Social- og Integrationsministeriet) koordinerer markeringen af 

dagen, der gerne skal blive både en landsdækkende og en lokalt forankret 

begivenhed. Sidste år kom 31 kommuner med på landkortet (www.frivilligfredag.dk) 

med forskellige aktiviteter, og i 2012 håber vi, at endnu flere deltager.  
  
Frivillig Fredag er en oplagt lejlighed til at give ansatte i institutioner og forvaltninger 

lov til at prøve kræfter med en frivillig indsats, som Odsherred Kommune vil gøre 

det i år eller arrangere en event sammen med lokale kræfter, som Hillerød 

Kommune gjorde sidste år. Kommunen kan også bistå afviklingen af en 

frivillighedens kulturnat, som det skete i Lolland Kommune eller arrangere speed 

dating mellem lokale virksomheder og foreninger, som i København. 
  
I år er der også mulighed for at bygge bro til Generationernes Dag d 1. oktober 

arrangeret af Socialstyrelsen ved at organisere aktiviteter, som både involverer 

frivillighed og generationsmøder. Det kunne f.eks. være ældre og børn uden egne 

børnebørn/bedsteforældre mødes om akvariebygning eller madlavning eller, at 

ældre bliver idrætsmentorer og introducerer yngre mentees til nye idrætsgrene og 

fællesskaber. 
  

Send en politiker i Frivillig Fredag Praktik 

Sidste år deltog 123 kommunalpolitikere fra 34 kommuner i ’Kommunalpolitikere i 

praktik’, og var i en dags praktik i en lokal frivillig forening. Praktikopholdets formål 

er at skabe gensidig forståelse mellem parterne og kan også være startskuddet til 

et nyt samarbejde. Tilbagemeldingerne i sidste års evaluering var rigtig gode (hhv. 

88,9 % praktikværter og 86,8 % praktikanter melder positivt eller meget positivt 

tilbage om praktikken), men det viste sig også at være svært at skaffe nok 

lokalpolitikere i forhold til det store antal foreninger, der gerne ville have en 

praktikant. Derfor har vi i år udvidet feltet af praktikanter til også at omfatte ansatte i 

kommunerne, virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer fra andre foreninger. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/48 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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Kommunalpolitikere er dog fortsat en meget vigtig målgruppe for projektet, og vi 

håber, at mange politikere vil benytte lejligheden til at lære foreningslivet i deres 

lokalområde bedre at kende.  

  

Titlen for projektet bliver i år ’Frivillig Fredag Praktik’, og ligesom sidste år er det 

organiseret i et samarbejde mellem Landsforeningen Frivilligcentre og Selvhjælp 

(FriSe) og Frivilligrådet. I ugen omkring Frivillig Fredag eller på selve dagen får 

kommunalpolitikere mulighed for at deltage i indsatser efter eget valg ud fra en liste 

af aktiviteter i de lokale foreninger. Man kan f.eks. tage en tørn som natteravn, 

vejlede på en datastue, medvirke på en udflugt for de ældre, blive frivillig på et 

værested eller assistere spejderlederen for en eftermiddag. I de kommuner, hvor 

der er frivilligcentre, vil disse koordinere tilbud og matchning mellem byrådsmedlem 

og forening. Frivilligrådets sekretariat kan ligeledes hjælpe med at finde partnere, 

der kan udbyde tilsvarende tilbud i de kommuner, hvor der ikke findes frivilligcentre. 

  

Frivilligrådets sekretariat står til rådighed med yderligere information om, hvordan 

dagen kan tilrettelægges.  

  

  

  

 
Indstilling  
At sagen drøftes  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Handicaprådet mener, at arrangementet skal ligge ”hænderne” på kommunen og 

De frivillige organisationer, men Handicaprådet støtter gerne op omkring det.  

   

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller. 
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8. Udvalgsformand Anders Broholm foreslår en kvalit etsop-

følgning på drift af hjælpemiddeldepot 

 

Sagsfremstilling  

Udvalgsformand Anders Broholm ønsker følgende drøftet: 

  

Frederikshavn Kommune gennemførte i foråret 2010 et udbud af opgaven med drift 

af hjælpemiddeldepot, som på det tidspunkt var delt på 2 enheder. Den ene drevet 

af Falck og den anden af Frederikshavn Kommune selv. 

Frederikshavn Kommune afgav kontrolbud, som viste sig at være det økonomisk 

mest fordelagtige af de i alt tre tilbud som indgik. Som følge heraf blev det besluttet 

at annullere udbuddet og antage eget tilbud. Den samlede opgave blev således 

hjemtaget i sommeren 2010, og løses nu i regi af Beredskabet under 

Ejendomscenteret. 

Hjælpemiddelenheden (som bestiller) og Beredskabet (som udfører) afholder 

kvartalsvis samarbejdsmøder, således at det sikres at der løbende er fokus på et 

godt samarbejde mellem parterne. 

Men da kontrakten og den nuværende organisering nu har fungeret i næsten to år, 

foreslår Udvalgsformand Anders Broholm, at  der tages initiativ til gennemførelse af 

en egentlig kvalitetsopfølgning på den af hjælpemiddeldepotet leverede ydelse, set 

i forhold til de i kontrakten definerede serviceniveauer. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og Sundhedsmyndighed indstiller: Til drøftelse 

  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 13. marts 2012  
Sundhedsudvalget tilslutter sig, at der laves en kvalitetsopfølgning, og beder 

Forvaltningen skitsere en plan for kvalitetsopfølgningen samt økonomien herved.  

Sagen genoptages. 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsmyndighed indstiller: Til drøftelse 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. april 2012  
Sagen sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd. 

  

Fraværende: Mogens Brag 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2490 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Supplerende sagsfremstilling  
I forbindelse med Sundhedsudvalgets beslutning den 10-04-2012 om at sende 

administrationens skitsering af plan for kvalitetsopfølgning til høring i Handicap- og 

Ældrerådet, indhentes der uforpligtende tilbud hos to revisionsfirmaer på anslåede 

omkostninger for de dele af kvalitetsopfølgningen, der ikke kan udføres af 

myndighed og udfører. Dertil estimeres det ressourcemæssige forbrug, der er 

forbundet med de dele af kvalitetsopfølgningen, som kan udføres af myndighed og 

udfører.  

Anslåede priser samt estimering af ressourcemæssigt forbrug foreligger ikke ved 

udsendelse af dagsorden, men eftersendes til medlemmer af rådene inden høring. 

  

  

  

 
Indstilling  
Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Handicaprådet ønsker den store undersøgelse, hvori der samtidig indarbejdes en 

kvalitetssikring incl. brugerinddragelse. 

Der udarbejdes administrativt et høringssvar. 

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller. 

  

  

 
Bilag  

Erstattende bilag vedr. kvalitetsopfølgning på hjælpemiddelområdet - Bilag.docx (dok.nr.41237/12) 
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9. Rammeaftale 2013 - udkast til udviklingsstrategi  

 

Sagsfremstilling  

Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig 

udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen, at de 

to dele ikke skal behandles samtidigt politisk.  

  

Udkast til den faglige udviklingsstrategi, som blev drøftet og godkendt på KKR 

mødet den 23. marts 2012, skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og 

Regionsrådet senest 1. juni 2012. Styringsaftalen skal behandles på KKR’s møde 

den 14. juni 2012 og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og 

regionsrådet senest 15.oktober 2012.  

  

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og 

behovet for nye tilbud. Af Udviklingsstrategien fremgår blandt andet kommunernes 

ændringer i forbrug af pladser samt et overblik over, hvilke forebyggende 

foranstaltninger, som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, og 

som kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på det sociale 

område. 

  

I Udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de Nordjyske 

kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med i 2013. Der tale 

om følgende områder: Udvikling af fælles langsigtet samarbejdsstrategi, 

kvalitetsudvikling, hjerneskadeområdet og ADHD/autismeområdet. Herudover 

indgår Socialministerens særligt udmeldte tema, som for 2013 er udviklingen i 

brugen af forskellige familieplejeanbringelser. 

  

Udkast til Udviklingsstrategi, med dertilhørende bilag er vedlagt som bilag.  

  

Sagen sendes til høring i Handicaprådet. 

  

  
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Handicap og psykiatri indstiller, at Socialudvalget overfor 

Byrådet anbefaler, at Udviklingsstrategien for 2013 godkendes.  

  

  
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Handicaprådet har drøftet sagen – der fremsendes administrativt et høringssvar.  

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller. 

  

  

 
Bilag  

Brev til kommunerne, udviklingsstrategi 2013 det sociale område.pdf (dok.nr.38094/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/3485 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SOU/BR 
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BILAGSDEL til Udviklingsstrategien 2013.pdf (dok.nr.38093/12) 

Udkast til Udviklingsstrategi 2013.pdf (dok.nr.38092/12) 

Sammenfatning af udviklingsstrategi 2013.DOCX (dok.nr.38090/12) 

Udviklingsstrategi - høringssvar fra Brugerorganisationerne.doc (dok.nr.38089/12) 
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10. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling  

Økonomioversigten fremlægges til orientering. 

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Orienteringen taget til efterretning, beløb vedr. p-pladser ved Rådhuscentret er ikke 

opkrævet, og kan herefter slettes fra økonomioversigten.  

  

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller. 

  

  

 
Bilag  

Økonomioversigt HR pr. 18. april 2012 (dok.nr.39014/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

 

Sagsfremstilling  

Information fra Rådets medlemmer:  

  

Peter:  

-       Om annoncering: besøg af ”handicapkonsulent” i Sæby 

-       Om avisartikel 

Aksel: 

-       Om ventetid ved Taxa for kørestolsbrugere 

  

Jette:  

-     Om  spørgsmål vedr. inklusion i folkeskolen,  

  

Kurt:  

-       7. juni dialogmøde med B&U – evt. spørgsmål: implementering af inklusion i 

skolen, STU 

-       Ulla Verner (p.t. afd.leder i projektafdelingen i center for arb.marked) 

ansættes pr. 1.6. i Handicapafdelingen – og indtræder i HR i stedet for 

Anders H. 

-       24. maj er sidste møde for AH – der holdes samme dag reception for 

Anders. 

  

  

   

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

  

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Orienteringen taget til efterretning. 

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller, Peter E. Nielsen. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Punkter til næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Punkter, som ønskes sat på kommende møder: 

  

  

 
Indstilling  
Til videre foranstaltning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Punkter til kommende møde: 

-       Emner til B&U dialogmøde:  - evt. datoer til SUU, SOU og AMU 

-       En indgang – hvordan er vores oplevelse for handicappede borgere (Der 

inviteres en adm medarbejder) 

-       Manglende etablering af aftentilbud til visse persongrupper v/nynne 

  

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller, Peter E. Nielsen. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling  

Aksel melder fra til næste møde – Suppleant Lene Ågaard kommer evt. i stedet.  

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Noteret. 

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller, Peter E. Nielsen. 

  

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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14. Fremtidigt plejeboligbehov i Frederikshavn Komm une 

 

Sagsfremstilling  

Socialudvalget har ønsket at få belyst plejeboligsituationen i Frederikshavn 

Kommune – nu og på sigt – og samtidig at få fremlagt oplæg til strategier for det 

videre arbejde. Der er i denne forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, med 

repræsentanter for Ældrerådet, Center for Ældre, Center for IT og 

Velfærdsteknologi og Center for Social- og Sundhedsmyndighed.  

Arbejdsgruppens skriftlige tilbagemelding vil - suppleret med et mundtligt oplæg på 

socialudvalgets møde d. 7. marts 2012 - forventes at kunne danne grundlag for en 

bred debat, som kan angive retningen for det fremtidige udviklingsarbejde på 

plejeboligområdet.  

  

Efter et afsluttende møde i arbejdsgruppen d. 21. februar færdiggøres det skriftlige 

materiale onsdag d. 22. februar – hvorefter det vil kunne udsendes pr. mail. 

Dette giver et tidsmæssigt problem i forhold til høring i Handicaprådet, som holder 

møde d. 23. februar. 

  

Myndighedschef John Kristensen tilbyder på mødet at give en orientering om 

materialet, som et supplement til det skriftlige materiale. 

  

  

 
Indstilling  
Til drøftelse og udarbejdelse af høringssvar. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2012  
Myndighedschef John Kristensen deltog under behandling af punktet og gennemgik 

her materialet. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning, idet Handicaprådet dog bemærker, at 

handicapområdet er ”glemt” i materialet – fokusering sker på ældreområdet. 

  

Handicaprådet anbefaler overfor Socialudvalget, at der laves en analyse samt et 

Borgermøde på handicap og psykiatriområdet, tilsvarende det, der er lavet på 

ældreområdet. 

  

Høringssvar til Socialudvalget udarbejdes administrativt (handicapkonsulenten). 

  

Afbud fra Flemming Klougart og suppleant samt fra Jørgen Anker Simonsen - 

suppleant ikke indkaldt. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
”Notat om opmærksomhedspunkter i forhold til statusskifte fra 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2093 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: joki 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Plejeboliger uden fast personale – til Ældreboliger” er fremsendt til 
Handicaprådets medlemmer. 
  
Bilaget indgår i sag som behandles på SOU d. 9. maj 2012.  
Eventuelle høringssvar bedes derfor fremsendt 30. april 2012 
  

  

 
Indstilling  
Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. april 2012  
Fra HR side, ser man ikke noget problem i, at der for fremtiden kun arbejdes med 2 

boligtyper: plejeboliger og ældreboliger 

  

Afbud steen Møller - I stedet møder suppleant Else Åris Hansen, Gurli Nielsen - i 

stedet møder suppleant Grete Kristensen, Bruno Müller. 

  

 
Bilag  

Opmærksomhedspunkter - statusskifte  (dok.nr.29642/12) 
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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 

   
 

 
 


