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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
3 18927/12 Åben Referat fra mødet d. 20. februar 2012 

10 18804/12 Åben Økonomioversigt pr. 20.2.2012 
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1. Godkendelse af dagsordenen til mødet  

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 23.2. 2012.  

  

  

 
Indstilling  
At dagsordenen godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2012  
Punkt 5 og 6 rykkes frem – herefter er dagsordenen godkendt. 

  

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

suppleant ikke indkaldt. 

  

 

 
 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 26. januar 2012. 

  

 
Indstilling  
At referatet godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2012  
Referatet godkendt. 

  

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

suppleant ikke indkaldt. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling  

Orientering fra Tilgængelighedsudvalget v/Jørgen Anker Simonsen 

a)     Løsningsforslag adgang Kastaniegården 

b)    Nye opmærksomhedsfelter v/rundkørslen Asylgade – Barfredsvej 

c)   Klage over placering af eksisterende handicap p-pladser samt manglende 

handicap p-pladser i Sæby. 

   

d)     Forslag til handicapvenlig adgang, samt parkeringspladser ved 

Retfærdigheden, Algade 14, Sæby.  

e)    Konference om F.N. Handicapkonvention. 

f)     Mødedatoerne for Tilgængelighedsudvalget flyttes 

g)     Lokalplaner og kommuneplaner. 

  

• FRE.S.18.05.02 – Sommerhusområde ved Heden og Sulbæk,  
Kommuneplan tillæg nr. 09.38  

• SAE.C.01.20.01 – Boligområde ved Algade, Sæby, 
Kommuneplan tillæg nr. 09.37 

• SAE.E.06.25.01 – Erhvervsområde på Falkevej, Dybvad 
Kommuneplan tillæg nr. 09.33 

• SKA.B.07.05.01 – anneks til dommergården, Gl. Skagen 
  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2012  
Ad a) HR anbefaler model 1, men beder om et forbedret forslag med tilpas stor lift. 

Ad f) – Møderne flyttes, så referat er færdigt til udsendelse med HR-dagsordenen. 

  

Orienteringen i øvrigt taget til efterretning. 

Referat fra Tilgængelighedsudv. udsendes til Handicaprådet. 

  

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

suppleant ikke indkaldt. 

  

 

 

 Bilag  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Referat fra mødet d. 20. februar 2012 (dok.nr.18927/12) 
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4. Information fra handicapkonsulenten 

 

Sagsfremstilling  

v/Nynne Fabricius. 

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2012  
Nynne Fabricius orienterede om: 

−         Temadag: Fastlæggelse af serviceniveauer på det spec. socialområde: - 

Nynne deltager 

−         Inkluderende skoler i Fr.havn kommune – artikel på KL’s hjemmeside 

−         Inspirationshæfte: Politik for pårørendesamarbejde i botilbud – omdelt  

−         Hjerneposten – omdelt. 

  

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

suppleant ikke indkaldt. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Fremtidigt plejeboligbehov i Frederikshavn Kommu ne 

 

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. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2093 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: joki 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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6. BUM Modellen for Handicapområdet 

 

Sagsfremstilling  

Handicaprådet har anmodet om en orienterede opdatering omkring BUM-modellen 

på handicapområdet. Handicaprådet har derfor inviteret Centerchef John 

Kristensen til at holde et oplæg. I forbindelse med dette oplæg har 

handicapkonsulenten udarbejdet en kort præsentation af BUM-modellen. 

  

  

Karakteristik af BUM-modellen  
Adskillelse af bestiller - og udførerfunktionerne  

BUM-modellen kan karakteriseres ved, at et kommunal serviceområde 
organiseres i en bestillerenhed, en udførerenhed og en modtagerenhed. 
Hensigten med denne organisering er, at få en klar adskillelse mellem hvem der 
bestiller opgaverne løst, og hvem der udfører opgaverne. Tages 
handicapområdet som et eksempel, kan der være et Bestillerkontor under Center 
for Social- og sundhedsmyndighed, mens udførerne, som en konsekvens af loven 
om frit leverandørvalg på området, såvel kan være et kommunalt 
hjemmeplejeområde, en selvejende institution eller et privat firma, der udfører 
personlig pleje og praktisk hjælp. 
Bestillerenhedens opgave er gennem individuel visitation, at tildele den enkelte 
bruger den service vedkommende har krav på udfra det politisk fastlagte 
serviceniveau, der ofte er udtrykt gennem en kvalitetsstandard. Herefter er det 
udførerenhedens opgave, at udføre den konkrete serviceydelse hos brugeren. 
Bestillerenheden har ofte det budgetmæssige ansvar [budgetansvar] i forhold til 
de områder, som bestillerenheden visiterer til. 
  

  

De enkelte enheder i BUM-modellen  
Bestillerenheden  

Som beskrevet ovenfor er bestillerenhedens kerneopgave, at visitere borgerne til 
de ydelser, som de har behov for og på grundlag af det serviceniveau, som er 
politisk fastlagt. En anden kerneydelse i bestillerenheden er at hjælpe borgerne/ 
brugeren med at vælge mellem udførermuligheder, der hvor der er alternativer. Det 
vil også sige at varetage de svageste brugeres interesser i forhold til mulighederne. 
En tredje kerneydelse i bestillerenheden er, at føre tilsyn med om de leverede 
ydelser holder den kvalitet, der er aftalt, og om ydelserne bliver leveret. 
  

  

Udførerenheden  

Udførerenhedernes kerneydelser er at udføre de opgaver, som bestillerenheden 
visiterer borgerne/ brugerne til og i forhold til den beskrevne kvalitet. 
Udførerenhederne kan være på kontrakt, idet BUM-modellen ofte kombineres med 
intern kontraktstyring, og i den forbindelse skelnes der mellem de interne kontrakter 
i forhold til de kommunale udførere, driftsoverenskomsterne med de selvejende 
institutioner og de eksterne privatretlige kontrakter i forhold til de private 
leverandører. 

Modtageren  

I BUM-modellen er brugeren i centrum på den måde, at bestillerenheden i sit 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2061 

 Forvaltning: CHP 

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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arbejde har fokus på, om brugeren bliver visiteret til de ydelser, han/hun har behov 
for. Fokus er også rettet imod om brugeren faktisk får den ydelse, der er bestilt, 
samt om ydelserne har den bestilte kvalitet, der er kontrakt på. Der skal være en 
klar aftale med brugeren om, hvad der gives hjælp til og brugeren skal, så vidt det 
er muligt, selv vælge hvilken udfører, der udfører opgaven. 
For borgeren/brugeren vil det, at visitationen bliver samlet i en bestillerenhed, også 
betyde helhed i forløbet/kontakten med kommunen. 
  

 
Indstilling  
At sagen tages til efterretning 

  

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

opdatering vedr. status på BUM-modellen - handicapområdet. 

  

BUM-modellen på handicapområdet er opstartet med § 85 ydelse til 

hjemmeboende, men det videre forløb med hensyn til takststyring er p.t. sat på time 

out. 

Socialudvalget skal evaluere BUM-model og takstafregning på møde den 7.3.2012. 

  

Orienteringen taget til efterretning, idet Handicaprådet overfor Socialudvalget 

anbefaler, at man fortsat benytter BUMmodellen. Handicaprådet forudsætter, at der 

er et tæt samarbejde mellem bestiller og udfører. 

Der udarbejdes administrativt en anbefaling til Socialudvalget (Handicapkonsulent) 

  

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

suppleant ikke indkaldt. 

  

  

 

 
  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 23. februar 2012 Side 12 af 20 

 

7. Orientering om ny organisation i B&K-regi, Cente r for 

Sundhed og Ældre samt Center for Handicap og psykia tri  

 

Sagsfremstilling  

v/Nynne Fabricius 

  

 
Indstilling  
At informationen tages til orientering. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2012  
Pr. 1.2. 2011 Administrativ organisation ændret fra forvaltningstankegang til 

koncerttankegang –  

Hvert center betragtes nu som en selvstændig enhed – en faglig og økonomisk 

bæredygtig enhed. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

Organisationsdiagram Sundhed og ældre udsendes til HR. 

  

Punktet genoptages med henblik på orientering om B&K-regi organisation 

  

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

suppleant ikke indkaldt. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Temadag/handicapmesse 2012 

 

Sagsfremstilling  

Planlægning af temadag/Handicapmesse 2012. 

  

2012 er foreslået, idet der holdes Paralympiske Lege i 2012, hvilket forventes 

medvirkende til mere fokus mod handicapområdet. 

  

 
Indstilling  
Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2012  
  

  

Der blev vendt forskellige muligheder om temadag, messe, borgermøde m.m., og 

Handicaprådet besluttede  at nedsætte en lille hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, 

som udarbejder forslag til en temadag – evt. kombineret med et bolig-tema (om 

fremtidigt boligbehov på handicapområdet – i lighed med tidligere afholdt 

borgermøde om fremtidigt plejeboligbehov). 

  

Arbejdsgruppen består af: Nynne Fabricius, Aksel Jensen, Anders Hind og 

Flemming Klougart. 

  

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

suppleant ikke indkaldt. 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/1845 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Handicaprådets sammensætning 2012 

 

Sagsfremstilling  

I Forretningsorden for Det Kommunale Handicapråd, vedtaget 22. maj 2006 i 

Handicaprådet § 3, står, at 

• 2 medlemmer udpeges af og blandt byrådets medlemmer  

• 3 medlemmer udpeges af byrådet blandt kommunens medarbejdere  

• 5 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra Danske 

Handicaporganisationer (tidligere De Samvirkende Invalideorganisationer)  

Der udpeges efter samme retningslinier, en personlig stedfortræder for hvert 

medlem af rådet, som deltager i rådets møder, hvis det ordinære medlem ikke kan 

deltage. 

  

Rådets sammensætning er pt.: 

  

Repræsentanter for Danske Handicaporganisationer  

 Medlemmer Personlige stedfortrædere 

Kurt Nielsen (formand)  Bjarne Jensen 

Steen Møller  Else Aaris 

Gurli Nielsen Grete Kristensen 

Jette Bruun Christensen Poul Pedersen 

Axel Jensen Lene Aagaard 

  

 Repræsentanter for Frederikshavn Kommune  

 Medlemmer Personlige stedfortrædere 

Peter E. Nielsen (næstformand)  Christina Lykke Eriksen 

Bruno Müller Birthe Marie Pilgaard 

Anders Hind (fratræder 2012) Dan Hansen 

Flemming Klougart Lone Hestvang (er fratrådt)  

Jørgen Anker Simonsen Dorthe Smidt 

  

Center for Familie er i gang med at få udpeget en ny stedfortræder for Flemming 

Klougart, som efterfølgende skal godkendes af Byrådet. 

  

  

 
Indstilling  
Til drøftelse. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 26. januar 2012  
Flemming Klougart rykker for svar i centret. 

  

Dan Hansen indtræder som medlem efter Anders Hind, og der anmodes om 

udpegning af stedfortræder for Dan Hansen. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/865 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Fraværende: Jørgen Anker Simonsen - suppleant Dorthe Smidt mødte i stedet. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
I forbindelse med  Anders Hinds fratrædelse og udtræden af Handicaprådet, indgår 

suppleant Dan Hansen som Handicaprådsmedlem. Der skal herefter udpeges en 

ny stedfortræder. 

  

Pladsen i Handicaprådet ønskes lagt på stillingen som afdelingsleder i 

Handicapafdelingen, og udpegning sker når stillingen er genbesat efter Birgit 

Elgaard, som fratræder pr. 1.4.2012. 

  

Som stedfortræder for Flemming Klougart er udpeget Birgit L. Svendsen. 

  

  

  

 
Indstilling  
At den supplerende sagsfremstilling tiltrædes, således  

-       at Birgit L. Svendsen anbefales godkendt som suppleant for Flemming 

Klougart, 

-     at Handicaprådet afventer udpegning af suppleant for Dan Hansen.            

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2012  
Handicapudvalget Indstiller til Byrådet,  

  

-       At Birgit L. Svendsen udpeges som suppleant i Handicaprådet for Flemming 

Klougart 

-       At pladsen i Handicaprådet efter Anders Hind lægges på stillingen som 

afdelingsleder i Handicapafdeling (nyansættelse efter Birgit Elgaard, som 

overgår til andet job pr. 1.4.2012) 

-       At Dan Hansen fortsætter som suppleant - men for ovennævnte 

nyudpegede. 

  

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

suppleant ikke indkaldt. 
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10. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling  

a)     Økonomioversigten fremlægges til orientering. 

  

  

  

  

  

b)    Nynne Fabricius fremlægger forslag til budget 2012. 

  

 
Indstilling  
At forslag til budget 2012 godkendes, og orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2012  
Ad a) Økonomioversigten taget til efterretning – nyt økonomiskema med angivelse 

af faktisk forbrug og afgivelser udarbejdet, og bruges for eftertiden. 

  

Ad b) Taget til efterretning med de faldne bemærkninger. 

  

  

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

suppleant ikke indkaldt. 

  

  

 
Bilag  

Økonomioversigt pr. 20.2.2012 (dok.nr.18804/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

 

Sagsfremstilling  

Information fra Rådets medlemmer:  

  

  

Anders Hind: Fra 1. april – ønskes materiale til Handicaprådet udsendt pr. post til 

privatadresse – Anders deltager i handicaprådsmøderne – sidste gang i maj. 

  

*** 

  

Bruno: Hjerneskadecenter – handicapbus tilknyttet centret indkøbes.  

  

*** 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

Der er ikke indkommet kommentarer til den udsendte, reviderede Årsberetning. 

  

  

 
Indstilling  
At informationen tages til efterretning.  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2012  
Orienteringerne taget til efterretning. 

  

Årsberetning sendes til byrådet . 

  

  

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

suppleant ikke indkaldt. 

  

  

 

 
 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: 

  

-       Kastaniegården (på marts mødet) 

  

  

 
Indstilling  
Til videre foranstaltning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2012  
-       Kastaniegården  

-       ½ Idrætskoordinator på handicapområdet – hvor er den i systemet.  Søren 

Vestergård – idrætskoordinator deltager på handicaprådets næste møde. 

  

  

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

suppleant ikke indkaldt. 

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling  

  

  

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2012  
Ingen bemærkninger   

  

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

suppleant ikke indkaldt. 

  

  

 

 
 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 

   
 

 
 


