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1. Godkendelse af dagsorden til mødet 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 21. juni 2012 

  

 
Indstilling  
At dagsordenen godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Dagsordenen godkendt. 

  

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

  

 

 
 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 24. maj 2012. 

 
Indstilling  
At referatet godkendes. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Referatet godkendt. 

  

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

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling  

  

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Orienteringen taget til efterretning. 

  

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

  

  

 
Bilag  

Refarat fra mødet d. 11. juni 2012 (dok.nr.58027/12) 

a)     Tema møde om ”Tilgængelighed for alle” 

  

  

b)    Genoptagelse af sagen, Præsentation af Tilgængelighedsudvalget til 

hjemmesiden 

  

  

c)     Nye Lokalplaner 

• Lokalplanforslag SKA.C.03.06.01 – Centerområde ved Chr. X´s Vej, 
Skagen 
Kommuneplantillæg nr. 09.20 

• Lokalplanforslag FRE.O.11.28.01, Døgninstitution Suensonsvej, 
Frederikshavn 
Kommuneplantillæg nr. 09.42 

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4. Genoptagelse af sagen vedrørende adgangsforhold på 

Kastanjegården 

 

Sagsfremstilling  

Handicaprådet har tidligere behandlet sagen vedrørende opsætning af ny rampe 

eller etablering af lift ved Kastanjegården. De daværende forslag fra Center for 

Ejendom blev afvist af Handicaprådet og sagen blev sendt genbehandling i 

Tilgængelighedsudvalget. Tilgængelighedsudvalget har behandlet de nye forslag 

på mødet d. 14. maj 2012 og videresender sagen til behandling i Handicaprådet.  

  

På Handicaprådets foranledning, har Tilgængelighedsudvalget anmode Center for 

Ejendom om udarbejdelse af nye forslag. Der er nu blevet udarbejdet to nye forslag 

som har været fremlagt Tilgængelighedsudvalget. Det ene forslag er med en helt 

ny rampe i galvaniseret stål og det andet forslag er med en ny lift ved siden af den 

eksisterende betonrampe. 

  

De fremsendte forslag er blevet estimeret til følgende priser. 

Forslag med lift, pris 180.000 kr. 

Forslag med ny rampe, pris 310.000 kr. 

  

Jørgen Anker Simonsen fremlægger plantegningerne på handicaprådsmødet og 

gennemgår forslagene. 

    

  

 
Indstilling  
Til drøftelse 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Handicaprådet fremsender sagen til Socialudvalget,med anbefaling af, at der 

etableres ny rampe, Med denne løsning er brugerne totalt selvhjulpne – og 

løsningen er desuden vedligeholdelsesfri. 

  

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

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/2879 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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5. Information fra Handicapkonsulenten 

 

Sagsfremstilling  

V/Nynne Fabricius 
  
-        Orientering fra arbejdsgruppen vedr. Handicapmesse  

-     Fra konvention til kommunal handicappolitik  - uddeles 

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
−         Nynne Fabricius orienterede om status på Handicapmesse. - Invitation til 

udstillere på messen udsendes inden sommerferien. 

−         Rapport ”Fra konvention til kommunal handicappolitik” uddelt til medlemmerne.

  

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

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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6. Forslag til ændret stillingsbetegnelse 

 

Sagsfremstilling  

Formanden fremsætter forslag om at ændre handicapkonsulentens 

stillingsbetegnelse til en mere sigende titel, nærmere handicappolitiskkonsulent. 

Begrundelsen for forslaget er, at mange offentlige myndigheder anvender 

betegnelsen handicapkonsulent om en person, der yder konsulentbistand til 

borgere og kommuner i enkeltsager, rådgivning til sagsbehandlere, underviser det 

faglige personale og er med ved afklaring og vurdering af funktionsevnen og 

støttebehovet i konkrete sager. 

  

Betegnelsen handicapkonsulent kommer derfor i konflikt med de fastsatte 

retningslinjer som er beskrevet i handicappolitikken. 

Den nuværende stillingsbetegnelse har endvidere skabt forvirring dels hos 

organisationerne og borgere, og dels internt i kommunen og ved andre 

samarbejdsparter. 

  

Formanden finder det derfor mest hensigtsmæssigt at stille forslag om at ændre 

titlen til en mere korrekt og forståelig betegnelse som stemmer overens med 

stillingens jobindhold, og hvor det tydeligt fremgår, at konsulenten er en fælles 

ressource for hele kommunens handicapindsats. 

  

Handicappolitikken er en overordnet politik som dækker hele kommunen og 

konsulentens primære funktion er en fælles ressource for hele kommunen. 

Konsulenten arbejder på tværs, koordinerer, samarbejder og informere, følger op 

på handicappolitikken og er det bindende led i kommunens handicapindsats, deraf 

findes det mest korrekt at stillingsbetegnelsen er handicappolitiskkonsulent. 

  

  

 
Indstilling  
Til drøftelse  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Handicaprådet indstiller til Økonomiudvalget, at stillingsbetegnelsen fremover 

ændres til Handicappolitisk konsulent 

  

Afbud: Ulla Verner – i stedet mødte suppleant Torben Pedersen 

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4953 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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7. Handicapkompenserende ydelser og byggesager 

 

Sagsfremstilling  

  

På baggrund af en henvendelse fra DHF samt flere forskellige sager i pressen om 

handicapkompenserende ydelser, har Handicaprådet valgt at rejse nogle generelle 

spørgsmål omkring visitering, retningslinjer, serviceniveauet samt om samarbejdet 

med Handicaprådet på området, nærmere Tilgængelighedsudvalget. 

Handicaprådet har derfor anmodet Center for Social og Sundhedsmyndighed om 

de vil deltage i et handicaprådsmøde. 

  

Inden mødet har Handicaprådet formuleret og fremsendt nogle spørgsmål til Center 

for Social- og Sundhedsmyndighed. Det omhandler følgende spørgsmål: 

  

·         Hvem foretager visiteringen og hvilke uddannelsesmæssige kompetencer 

har personalet? 

·         Hvilket retningslinjer/vejledninger arbejder visitatorerne/sagsbehandlerne 

ud fra – og foreligger der en beskrivelse af kommunens vedtagne 

serviceniveau? 

·         Er der udarbejdet nogen retningslinje/procedure omkring samarbejdet 

mellem flere Centre/myndigeheder, herunder, hvem sikre at borgerne får 

de korrekte oplysninger og informationer undervejs i forløbet? 

·         Er der udarbejdet en procedure for vejledning, oplysning og sagsgang til 

borgere i denne type af sager? Herunder information om 

ejendomsvurdering, pant i ejendommen, konsekvenser ved f.eks. salg, 

merudgifter ved valg af andre materialer mv., den gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid, valg af leverandør osv.? 

·         Hvad siger loven om ”mindste” niveauet i denne type af sager?  

o    Er der andre lovmæssige betragtninger som Handicaprådet skal 

være opmærksomme på? 

·         Hvilke overvejelser gør Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

omkring inddragelse af Tilgængelighedsudvalget i denne type af sager 

(generelle sager)? 

  

  

På mødet deltager Centerchef for Social- og Sundhedsmyndighed John Kristensen 

og leder for hjælpemiddelenheden Zinita Andersen. 

  

 
Indstilling  
Til drøftelse  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4251 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
John Kristensen og Zinita Andersen redegjorde for de stillede spørgsmål. 

Handicaprådet opfordrer til at Tilgængelighedsudvalget inddrages mere, og/eller at 

der knyttes kontakt medarbejderne og Tilgængelighedsudvalget imellem.. 

  

Afbud: Ulla Verner – i stedet mødte suppleant Torben Pedersen. 
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8. 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. 
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9. Magtanvendelse - Handicap og Psykiatri 2011 

 

Sagsfremstilling  

Reglerne for magtanvendelse findes i Lov om Social Service §§ 124-137 og omfatter personer med 

betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt 

socialpædagogisk bistand mv. og som ikke giver sit samtykke i en foranstaltning efter §§ 125-129. 

Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted, jf. § 124 i Lov om Social Service. Når det 

alligevel som en undtagelse fra hovedreglen kan tillades at anvende magt i en række nøje afgrænsede 

tilfælde, er det primære formål at afværge risikoen for eller forhindre yderligere væsentlig personskade, 

jf. §§ 125-129 i Lov om Social Service.  

  

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til 

det mindst mulige. Yderligere fremgår det af loven, at mindsteindgrebsprincippet altid skal gælde. Dette 

betyder, at den magtanvendelse, der udøves altid skal være den mindst indgribende foranstaltning i 

borgerens selvbestemmelse i hensynet til at varetage borgerens interesse. Derudover skal 

magtanvendelsen altid sættes i relation til, hvad man ønsker at opnå i forhold til borgeren. 

  

Magtanvendelser på handicap og psykiatri i 2011  

  § 125 § 126 § 126 a § 127 § 128 § 129 I alt  

Handicap    

Specialtilbud 1 6 - - - 1 8 

Bofællesskaber - 4 - - - - 4 

Dagbeskæftigelse - 6 - - - - 6 

Socialpsykiatri    

Støttecentre - - - - - - 0 

Mariested - 2 - 3 - - 5 

Udenfor kommunen  - 2 - - - - 2 

I alt  1 20 0 3 0 1 25 

  

I bilaget gennemgås antal og typer magtanvendelser på de forskellige områder med henblik på at 

belyse, hvorfor kommunens personale på handicap- og psykiatriområdet har fundet det nødvendigt at 

anvende magt 23 gange i løbet af 2011. 

  

Center for Handicap og Psykiatri er blevet forelagt årsberetningen og har følgende kommentar: 

”Center for Handicap og Psykiatri har meget fokus på arbejdet med den pædagogiske tilgang til 

borgeren, så magtanvendelse kun anvendes i helt nødvendige situationer. Det er dejligt at konstatere, 

at det har haft effekt og antallet af magtanvendelser er reduceret fra 2010 til 2011.” 

  

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for handicap og psykiatri indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/4167 

 Forvaltning: Center 

for Social- og 

Sundhedsmyndighe

d 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: SOU 
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Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Taget til efterretning. 

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i stedet mødte 

supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
Ældreråde ts høringssvar  

Ældrerådet tager årsberetningen til efterretning. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 6. juni 2012  
Tiltrådt. 

  

Fraværende: John Christensen 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Center for Handicap og psykiatri samt Center for Social- og sundheds Myndighed har kommenteret på 

Handicaprådets høringssvar. 

  

 
Indstilling  
Til orientering. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Orienteringen taget til efterretning. 

  

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

  

  

 
Bilag  

Årsrapport for magtanvendelse på handicap og psykiatri 2011 (dok.nr.47343/12) 

Samlet høringssvar vedrørende tilsyn på botilbud i Handicap og Psykiatri 2011 og magtanvendelse 2011. (dok.nr.53121/12) 

Svar fra CHP på Handicaprådets høringssvar (dok.nr.57203/12) 

Kommentar til Handicaprådets høringssvar - Kommentar til Handicaprådets høringssvar.docx (dok.nr.56983/12) 
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10. Tilsyn på botilbud i Handicap og Psykiatri 2011  

 

Sagsfremstilling  

Frederikshavn Kommune har jf. Retssikkerhedslovens § 16 pligt til at føre tilsyn 

med hvordan de kommunale opgaver på det sociale område løses. Tilsynet 

omfatter både tilbuddenes indhold og den måde, som opgaverne udføres på. Det er 

Frederikshavn Kommune, der har pligt til at føre det driftsorienterede tilsyn med 

tilbud der er geografisk placeret i kommunen, jf. Servicelovens § 148 a, mens det 

personorienterede tilsyn påhviler handlekommunen jf. Servicelovens § 148. 

  

Det driftsorienterede tilsyn i Frederikshavn Kommune varetages af Den 

Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling(GOT), der ligeledes varetager 

opgaven for Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune. 

  

Tilsynsrapporterne giver generelt positive beskrivelser af tilbuddene, om end der er 

enkelte bemærkninger i forhold til medicindokumentation og -opbevaring, 

indberetning af magtanvendelse, dokumentation i beboermapper mv. samt 

implementering af den pædagogiske referenceramme. 

  

I 2011 er der særligt fokus på sammenlægning af botilbud i Frederikshavn og 

Skagen, og dette vurderes håndteret tilfredsstillende. 

  

Bilaget giver en mere detaljeret beskrivelse af hovedkonklusionerne fra de 

driftsorienterede tilsynsbesøg på de kommunale tilbud indenfor handicap og 

psykiatri i 2011.  

  

Konklusionerne for tilsynsrapporterne for 2011 har været forelagt Center for 

Handicap og Psykiatri, der har følgende kommentar: 

  

”Generelt tager Center for Handicap og Psykiatri tilsynsrapporterne til efterretning. 

De opleves som et godt arbejdsredskab i en lærende organisation, hvor den 

løbende evaluering i form at tilsynets rapport er med til at tilpasse og udvikle 

dagligdagen i de enkelte tilbud. 

Af bilag fremkommer konkrete kommentarer for de påpegede punkter.” 

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Handicap- og Psykiatriområdet indstiller, at beretningen 

tages til efterretning, under forudsætning af øget fokus på indberetning af 

magtanvendelse i botilbuddene. 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Sagen sendes til høring i Ældrerådet. Høringsfrist er den 30. maj 2012. 

Bilag udsendes med dagsordenen. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/623 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Beslutning Handicaprådet den 24. maj 2012  
Handicaprådet har svært ved at forholde sig til det fremsendte, og beder om en ny 

redegørelse fra Myndighedsafd. idet uddybning ønskes. 

Der udarbejdes høringssvar administrativt. 

  

  

Afbud: Aksel Jensen samt suppleant, Bruno Müller, afbud Flemming Klougard – i 

stedet mødte supplent Birgit Svendsen.  

  

  

 
Beslutning Ældrerådet den 30. maj 2012  
Ældrerådets høringssvar  

Ældrerådet finder det positivt, at der er sket forbedringer i forhold til tilsynene i 

2010. Beretningen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Socialudvalget den 6. juni 2012  
Tiltrådt med de leverede svar på spørgsmålene fra Handicaprådet 

  

Fraværende: John Christensen 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Center for Handicap og psykiatri samt Center for Social- og sundheds Myndighed 

har kommenteret på Handicaprådets høringssvar. 

  

  

 
Indstilling  
Til orientering. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Orienteringen taget til efterretning. 

  

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

  

  

 
Bilag  

Bilag - Tilsyn på botilbud i Handicap og Psykiatri 2011 (dok.nr.47714/12) 

Kommentarer fra Center for Handicap og Psykiatri (dok.nr.47707/12) 

Samlet høringssvar vedrørende tilsyn på botilbud i Handicap og Psykiatri 2011 og magtanvendelse 

2011. (dok.nr.53121/12) 

Kommentar til Handicaprådets høringssvar - Kommentar til Handicaprådets 
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høringssvar.docx (dok.nr.56983/12) 

Svar fra CHP på Handicaprådets høringssvar (dok.nr.57203/12) 
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11. Høringssvar: Principper for indførelse af velfæ rdsteknologi 

 

Sagsfremstilling  

SOU, SUU, Ældrerådet, Handicaprådet og MED har drøftet velfærdsteknologi på 

møder i marts og april 2012. Center for it, digitalisering og velfærdsteknologi havde 

til møderne udarbejdet et debatoplæg omkring velfærdsteknologi på baggrund af 

indsamlet viden og igangsatte velfærdsteknologiske tiltag i Frederikshavn 

Kommune.  

  

Center for it, digitalisering og velfærdsteknologi har efterfølgende udarbejdet et 

oplæg til principper for velfærdsteknologi på baggrund af debatoplægget og de 

drøftelser samt tilbagemeldinger omkring det principielle ved indførelsen af 

velfærdsteknologi, der har været i SOU, SUU, Ældrerådet, Handicaprådet og i 

MED.  

  

Oplægget drøftes indledningsvist i SOU d.6/6 2012 og i SUU d.13/6 2012. Høring i 

Handicaprådet d.21/6 2012, i Ældrerådet d.26/6 2012 og i MED i løbet af juni og juli 

2012. Endelig vedtagelse sker i SOU d.8/8 2012 og i SUU d.14/8 2012.  

   
Indstilling  
Handicaprådet udtaler sig 

  

Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Handicaprådet konstaterer,  

-       at oplægget nu gælder alle borgere – også handicappede 

-       at de 3 bobler er sideordnede, så borgernes tryghed m.m. har ikke – som 

det kunne ønskes – 1. prioritet ! 

  

Handicaprådet udtaler, at oplægget findes spændende, men præciserer, at det er 

med fokus på den enkelte person. 

  

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

  

  

Beslutning Ældrerådet den 26. juni 2012  

Ældrerådet har på sit møde den 26. juni 2012 drøftet sagen ”Principper for 

indførelse af ny velfærdsteknologi ” og har følgende bemærkninger: 

  

Ældrerådet kan som udgangspunkt tilslutte sig principperne for indførelse af 

velfærdsteknologi i Frederikshavn Kommune, men finder det vigtigt, at der sættes 

yderligere fokus på den bekymring, flere borgere gav udtryk for på det afholdte 

borgermøde, men som ikke er medtaget i sagens uddrag fra mødet. (Uddrag fra 

mødet fremgår af bilag: Input til drøftelse af politiske retningslinjer for indførelse af 

velfærdsteknologi, afsnit: Borgerens holdning til velfærdsteknologi) 

Her tænker Ældrerådet på udsagn fra borgermødet som:  

  

− God idé med velfærdsteknologi i eget hjem, når det er efter behov og eget 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/11888 

 Forvaltning: IDTV 

 Sbh: mrwi 

 Besl. komp: Handicaprådet 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 21. juni 2012 Side 20 af 28 

 

ønske. 

− Er positiv overfor al den ny teknologi, men bekymret i forhold til, hvem der skal 
betale tingene. Det kan være svært at få pensionen til at slå til. 

Ældrerådet mener at det er nødvendigt at få en åben drøftelse af: 

1.      Hvor grænsen går mellem at velfærdsteknologien er et valgfrit tilbud til 
borgeren, og til det bliver tvang; herunder om et ”nej tak” til 
velfærdsteknologien vil få den konsekvens, at man ikke kan tilbyde 
borgeren hjælp? 

2.      Kan der komme en form for borgerbetaling ind i billedet ved installering, 
vedligeholdelse, nedtagning og forsikring af de tekniske hjælpemidler i 
borgerens hjem? 

  

Ældrerådet finder det desuden vigtigt, at man får fastlagt principper for inddragelse 

af pårørende og personale; samt at man får beskrevet, hvordan man vil forholde sig 

til det etiske aspekt ved indførelse af velfærdsteknologi i Frederikshavn Kommune.  

  

 
Bilag  

Debatoplæg (dok.nr.52770/12) 

Digitaliserings_kanal_servicestrategi (dok.nr.52771/12) 

Principper_for_velfærdsteknologi (dok.nr.52772/12) 

Session 2 - plancher fra Rikke Sølvsten Sørensen.pdf (dok.nr.61535/12) 
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12. 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. 

  

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

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/865 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 21. juni 2012 Side 22 af 28 

 

 
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. 

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Ulla Verner er ansat som leder i Handicapafdelingen, - hun indgår som medlem af 

Handicaprådet. 

Dan Hansen er fratrådt sin stilling, hvorefter der er udpeget ny suppleant for Ulla 

Verner, - Center for Handicap og psykiatri peger på Torben Pedersen, faglig 

funktionsleder på SenhjerneskadeCenter Nord. 
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Indstilling  
Det indstilles 

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

Klougart, 

-     at Ulla Verner, leder af Handicapområdet anbefales godkendt som medlem af 

Handicaprådet i stedet for Anders Hind 

-     at Torben Pedersen, faglig funktionsleder på SenhjerneskadeCenter Nord 

anbefales godkendt  som suppleant for Ulla Verner 

-     at Byrådet udpeger ny suppleant for Bruno Müller   

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

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

  

  

 
Supplerende sagsfremstilling  

Socialdemokraterne har meddelt, at de peger på Irene Hjortshøj som personlig 

stedfortræder for Bruno Müller.   

  

  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. juni 2012  
Godkendt. 
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13. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling  

Økonomioversigten fremlægges til orientering. 

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Orienteringen taget til efterretning. 

  

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

  

  

 
Bilag  

Økonomioversigt HR pr. 14. juni 2012 (dok.nr.61823/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

 

Sagsfremstilling  

Information fra Rådets medlemmer:  

  

  

  

  

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

  

  

 
Indstilling  
At orienteringen tages til efterretning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Ingen bemærkninger. 

  

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

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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15. Punkter til næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Punkter som ønskes sat på kommende møder: 

  

-       Handicappolitik 

-       Handicappris. 

  

 
Indstilling  
Til videre foranstaltning. 

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Optages på kommende møde. 

  

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

  

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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16. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling  

Torben Pedersen: Har fået et spørgsmål fra en borger – hvordan bliver man valgt 

ind i Handicaprådet ? 

  

Kurt Nielsen redegjorde for, hvordan valg foregår. 

Men for at kunne komme i betragtning, skal borger være medlem af en 

handicaporganisation, som er under paraplyorganisationen DH, hvorfra 

medlemmer til Handicaprådet udpeges for en 4 årig periode (følger 

byrådsperioderne).   

  

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

  

  

 
Beslutning Handicaprådet den 21. juni 2012  
Ingen yderligere bemærkninger. 

  

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

  

  

 

 
 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 

   
 

 
 


