
 

 

 

Referat Handicaprådet

Ordinært møde

Dato  20. december 2012

Tid  15:30

Sted  Mødelokale 0.27

NB. Stedfortræder Irene Hjortshøj deltog i stedet for Bruno Müller. Irene Hjortshøj 

deltog ikke i behandling af punkterne 1

behandling af punkterne 8

Fraværende  Bruno Müller

Stedfortræder   

Medlemmer  Flemming Klougart

Gurli Nielsen

Kurt Nielsen

Steen Møller

Peter Nielsen

Jette Bruun Christensen

Aksel Jensen

Bruno Müller

Jørgen Anker Simonsen

Ulla Verner
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Bilagsfortegnelse 
 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  
3 135213/12 Åben Udkast Serviceniveau 2012 Familierådgivningen Handicap §§ 

41-43 

4 146409/12 Åben Referat fra mødet d. 10. december 2012 

6 140339/12 Åben UDKAST FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012 - 2016 

6 140340/12 Åben UDKAST MÅL OG HANDLING - BILAG TIL 

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN 

6 133730/12 Åben Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016 

7 148858/12 Åben Økonomioversigt HR 13. december 2012 
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1. Godkendelse af dagsorden til mødet 

 

Sagsfremstilling  

Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. december 2012. 

 

Indstilling  

At dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. december 2012  

Dagsordenen godkendt. 

  

Fraværende: Bruno Müller og stedfortræder Irene Hjortshøj. 

 

 
 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 22. november 2012. 

 

Indstilling  

At referatet godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. december 2012  

Dagsordenen godkendt. 

  

Fraværende: Bruno Müller og stedfortræder Irene Hjortshøj. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Fastlæggelse af serviceniveau - servicelovens re gler om 

merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 

 

Sagsfremstilling  

Med afsæt i budgetbemærkningen i budget 2012 om ”De specialiserede social- og 

familieområder”, hvoraf det fremgår, at: ”De ansvarlige udvalg pålægges at 

frembringe og vedtage et visitations- og anbringelsesgrundlag, der medfører, at 

serviceniveauet på de specialiserede områder bringes i fuld overensstemmelse 

med de afsatte ressourcer på området”, har Center for Familie udarbejdet udkast til 

serviceniveau i forhold til merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og supplerende tabt 

arbejdsfortjeneste. 

  

Herudover har en benchmark-analyse på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i 

kommunerne Varde, Aabenraa, Horsens, Rebild og Frederikshavn peget på, at 

Frederikshavn Kommune har det højeste udgiftsniveau på disse områder, og dette 

er selvfølgelig indgået i arbejdet. 

Udkastet skal ses som et af de skridt, der skal tages i arbejdet med 

budgetoverholdelse og de tidligere besluttede besparelser på det samlede område 

med forebyggende foranstaltninger og anbringelser, som er indeholdt i tidligere 

budgetår og i budget 2013. 

Der er tale om et serviceniveau, som tager afsæt i inspiration fra andre kommuner, 

afgørelser der kan bredes ud i praksis og Center for Families vurdering af, hvordan 

et serviceniveau kan se ud i lyset af den samlede budgetramme på området. 

Serviceniveaubeskrivelsen indebærer en praksisopstramning af målgruppen for 

medudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, med afsæt i ankepraksis og opstramning af 

serviceniveauet på områderne: 

         Børn med børneeksem, drift af bil, medicin i forhold til kopipræparater, kurser, 

specialkonsulentstøtte, tilskud til tøj og sko, tabt arbejdsfortjeneste og 

barnepige/hjælperområdet 

  

Serviceniveaubeskrivelsen indebærer også elementer, der forventes at bidrage 

positivt til oplevelsen af serviceniveauet samtidig med, at der forventes 

besparelser: 

         der er tale om opprioritering af specialkonsulentydelser som en tidligere og 

hurtigere indsats, der forventes at give en besparelse på sigt. Herudover etableres 

egen kursusvirksomhed, som forankres lokalt, så brugerne ikke skal rejse for langt. 

Samtidig forventes en besparelse på grund af mindre transport, besparelse på tabt 

arbejdsfortjeneste og en forventeligt billigere kursuspris 

 

Oplægget forelægges Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på udvalgets 

formidling af materialet til høring i Handicaprådet og efterfølgende godkendelse i 

Børne-og Ungdomsudvalget primo 2013.  

  

 

Indstilling  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 12/10522 

 Forvaltning: CFA 

 Sbh: loiv 

 Besl. komp: BUU 
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Direktøren med ansvar for Center for Familie indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget drøfter forslaget til serviceniveau og sender forslaget i høring i 

Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse af forslag til serviceniveau, 

primo 2013. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. novemb er 2012 

Drøftet 

Forslag sendes i høring 

Sagen genoptages 

  

Fraværende: ingen 

 

Supplerende sagsfremstilling  

Sagen er fremsendt til Høring i Handicaprådet. 

  

Lone Iversen og Birgit Svendsen deltager under punktet fra kl. 15.45. 

 

Indstilling  

At sagen drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.  

 

Beslutning Handicaprådet den 20. december 2012  

Handicaprådet kan ikke se den fulde økonomiske gevinst ved at gennemføre 

ændringerne i serviceniveau, men ser det positive i,  at få beskrevet servicen i et 

ydelseskatalog. Ser dog med bekymring på, hvad konsekvensen herved bliver. 

  

Handicaprådet ser det uhensigtsmæssige i, at man skal være medlem af en A-

kasse, for at kunne modtage tabt arbejdsfortjeneste. 

  

Handicaprådet har ingen chance for at vurdere, hvad konsekvenserne vil blive, 

men vi kan fra Handicaprådets side frygte for det serviceniveau de handicappede 

borgere vil få. (Hvilket serviceni-veau har vi i dag ?) 

  

Handicaprådet ønsker at  have indblik også i de sager, der bliver afgjort 

administrativt, og ikke kun i ankesager. 

  

Fraværende: Bruno Müller.  

 
Bilag  

Udkast Serviceniveau 2012 Familierådgivningen Handicap §§ 41-43 (dok.nr.135213/12) 
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4. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget  

 

Sagsfremstilling  

a) IT Tilgængelighed på hjemmesiden for Frederikshavn Kommune 

  

b) Genoptagelse af sagen, Handicap toilet i Arena Nord 

  

c) Genoptagelse af sagen, Nyt Sundhedshus i Sæby 

  

d) Udvidelse af Frederikshavn Havn 

  

e) Nye Lokalplaner 

Der er ingen indkomne lokalplaner. 

  

f) Ny møderække i 2013 

  

Møderne lægges på mandage kl. 13.00 

•           14. januar 

•           11. februar 

•           4. marts 

•           8. april 

•           13. maj 

•           10. juni 

•           Juli friholdes 

•           12. august 

•           16. september 

•           14. oktober 

•           11. november 

·                2. december 

  

 

Indstilling  

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. december 2012  

Ad a)  IT-tilgængelig – Har haft en godt møde mellem IT-folk og blinde brugere om 

hjemmesiden – Tilgængelighedsudvalget forventer det bliver godt. 

Orienteringen i øvrigt taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bruno Müller. 

 
Bilag  

Referat fra mødet d. 10. december 2012 (dok.nr.146409/12) 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: josi 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Orientering fra Handicappolitisk konsulent 

 

Sagsfremstilling  

Høringsssager, der er givet administrativt svar på fra Handicaprådet: 

  

-       Tilsynspolitik på fritvalgsområdet for 2013  

Handicaprådet anbefaler, at man i forbindelse med registrering af klager, hvor 

borgeren får medhold fra leverandør, at praksis er ensartet for både 

fritvalgsleverandører og den kommunale leverandør. 

  

  

-       Ansøgning fra Botilbudet Norden  

Handicaprådet har ingen kommentarer. 

  

  

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 20. december 2012  

Nynne Fabricius deltog ikke i mødet. 

Ulla Verner: Der er truffet en direktørbeslutning om, at handicaprådskonsulenten 

ikke længere refererer til Handicaprådet men til en administrativ leder – så fra 1.1. 

2013 refereres til leder af Handicapområdet - Ulla Verner. 

  

Heri er Handicaprådet ikke enigt. Der er truffet en politisk beslutning, hvortil Nynne 

refererer, og det kan en direktør og en afdelingschef  ikke omstøde. 

Handicaprådet vil ikke sidde overhørig, at der er truffet en beslutning hen over 

hovedet af Handicaprådet. 

Fraværende: Bruno Müller. 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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6. Høring - udkast til Frederikshavn Kommunes 

Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016 

 

Sagsfremstilling  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 21. november 2012, at udkast til ny 

folkeoplysningspolitik for Frederikshavn Kommune skal i høring i Ældrerådet, 

Handicapråde og Folkeoplysningsudvalget og at sagen herefter genoptages i 

Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Tidsplan for høring: 

Ældrerådet den 11. december 2012  

Handicaprådet den 20. december 2012  

Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2013 

  

Udarbejdelse af politikken har været en proces, der blev indledt i januar 2012 og 

som undervejs har betydet inddragelse af de stående udvalg med henblik på, at 

udvalgene skulle drøfte, hvorledes udvalgets ressort ses at kunne indgå i 

samarbejder på det folkeoplysende og frivillige område samt komme med input til 

den foreliggende 1. skitse til ny folkeoplysningspolitik. 

  

Udkast til folkeoplysningspolitik, skitse til ”Mål og handling” samt fagudvalgenes 

input til materialet er vedhæftet som bilag. 

 

Indstilling  

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Ældrerådet, Handicaprådet 

og Folkeoplysningsudvalget afgiver høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget, jf. 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. november 2012 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. december 2012  

Ifølge Sundhedsudvalgsbeslutning af 9.10.12 bør Folkeoplysningspolitikken 

koordineres med sundhedspolitikken, - Handicaprådet mener den også skal 

koordineres med Handicappolitikken. 

Handicapområdet er fuldstændig udelukket af folkeoplysningspolitikken, og 

Handicaprådet mener området  skal indskrives i materialet, medmindre vi kan få en 

garanti for, at handicapområdet får en pose penge. 

  

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2013 

Folkeoplysningsudvalget anbefaler udkast til folkeoplysningspolitik, idet det bør 

sikres, at det klart fremgår, hvem der har ansvar for hvilket initiativer, og hvornår 

der handles på disse. 

 
Bilag  

UDKAST FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012 - 2016 (dok.nr.140339/12) 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 11/7861 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jeam 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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UDKAST MÅL OG HANDLING - BILAG TIL FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN (dok.nr.140340/12) 

Frederikshavn Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012 - 2016 (dok.nr.133730/12) 
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7. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling  

Økonomioversigten fremlægges til orientering.  

 

Indstilling  

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. december 2012  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bruno Müller. 

 
Bilag  

Økonomioversigt HR 13. december 2012 (dok.nr.148858/12) 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

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

 

Sagsfremstilling  

Information fra Rådets medlemmer:  

  

Om busstoppesteder – sendes til tilgængelighedsudvalget. 

  

  

  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

  

Der kommer en høringssag - udbud § 83 – fritvalgsområdet 

Udsendes til medlemmerne til kommentering, - høringssvar udarbejdes herefter 

administrativt. 

 

Indstilling  

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. december 2012  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bruno Müller og Peter E. Nielsen 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Punkter til næste møde 

 

Sagsfremstilling  

Punkter som ønskes sat på kommende mødes dagsorden:        

 

Indstilling  

Til videre foranstaltning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. december 2012  

Orientering om § 18 midlerne og § 79 midlerne – tildelingskriterierne v/Birgitte Kvist 

Præsentation af: Udvikling af dagområdet til udviklingshæmmede – skitse til forslag 

er udarbejdet – ønsker input – januar eller alternativt februarmødet. 

  

Fraværende: Bruno Müller og Peter E. Nielsen 

 

 
 Åben sag  

 Sagsnr:  

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10. Eventuelt 

 

Beslutning Handicaprådet den 20. december 2012  

Intet. 

  

Fraværende: Bruno Müller og 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 

   
 

 
 


