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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til møde den 27. januar 2011. 

  

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011  

Dagsordenen godkendt. 

  

Afbud: Peter Nielsen - i stedet deltager Christina  L. Eriksen, Jane Olesen - i stedet 

deltager Jørgen Anker Simonsen  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra møderne 16. december 2010 samt 11. januar 2011.  

  

 

Indstilling 

At referaterne godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011  

Referaterne godkendt.  

  

Afbud: Peter Nielsen - i stedet deltager Christina  L. Eriksen, Jane Olesen - i stedet 

deltager Jørgen Ank er Simonsen  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Revisionen af socialplanen på handicapområdet 

 

Sagsfremstilling 

Planlægger Nikolaj  Nørregård kommer tilstede kl. 15.30 vedr. emnet: revisionen af 

socialplanen på handicapområdet. Dette med henblik på at få rådets input til 

væsentlige indsatsområder.  

  

Derudover vil Nikolaj Nørregård kort fortælle om sammenhængen til 

handicappolitikken og om, hvordan processen i forbindelse med udarbejdelsen af 

socialplanen bliver. 

 

Indstilling 

- At Handicaprådet kommer med input til væsentlige indsatsområder  

- At orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011  

Nikolaj Nørregaard fortalte om processen i forbindelse med udarbejdelse af 

socialplanen på handicapområdet - en levende plan, som revideres årligt. 

Tidsplanen er lavet ud fra, at den kommende handicapkonsulent kan blive 

involveret i arbejdet (forventet ansættelse 1.5.2011). 

Handicaprådet indgår selvfølgelig i debatmøderne.  

 

Der var forud for mødet blevet bedt om input fra Handicaprådet, men Handicap-

rådet ønsker mere tid, så punktet genoptages på februarmødet. Tilbagemelding 

skal ske til Nikolaj Nørregaard.  

 

Et enkelt input kom på bordet: "Hvornår bliver vi bedre til sikring af overgang fra 

barn til voksen ?"  

  

Afbud: Peter Nielsen - i stedet deltager Christina  L. Eriksen, Jane Olesen - i stedet 

deltager Jørgen Anker Simonsen  

 

Bilag 

Revideret tidsplan for Handicapområdet (dok.nr.7876/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9642 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4. Redegørelse vedr. BPA-ordningen i Frederikshavn 

kommune  

 

Sagsfremstilling 

Jfr. Servicelovens § 96 skal kommunen yde tilskud til dækning af udgifter ved 

ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse t il personer med 

betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne – Borgerstyret 

Personlig Assistance.  

  

Samtidig skal borgeren have et sådant aktivitetsniveau, at det er nødvendigt at yde 

denne særlige støtte, ligesom borgeren selv skal være i stand til at administrere 

ordningen.  

  

At administrere ordningen betyder, at borgeren dels skal kunne være arbejdsgiver 

og dels skal være arbejdsleder for sine ansatte. Arbejdsgiveransvaret kan 

uddelegeres til nærtstående, foreninger eller private firmaer, hvorimod 

arbejdslederansvaret skal udøves af borgeren selv, for at betingelserne for at have 

ordningen er opfyldt.  

  

Den 1. januar 2009 trådte en ny lov i kraft på området, ligesom der den 14. oktober 

2010 er kommet ny bekendtgørelse, hvor specielt nedenstående 2 forhold 

præciseres  

         kommunerne skal anvende samme udgangspunkt ved beregning af alle 

elementer af hjælpernes løn, og ikke shoppe mellem forskellige regler  

         kommunerne skal dække omkostninger ved løn under sygdom til 

handicaphjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse og mindst 74 timers 

arbejde i denne periode samt omkostninger til barns 2 første sygedage  

  

Frederikshavn kommune har pr. 1. februar 2011 kun 6 ordninger tilbage, idet 2 

ordninger for nylig er ophørt, da brugerne ikke fortsat var i stand til at klare 

arbejdslederansvaret. 

  

Alle 6 borgere i de nuværende ordninger udfører såvel arbejdsgiver - som 

arbejdstageransvaret. KL`s  vejledende takst til administration er  på kr. 5.438 pr. 

hjælper pr. år, som kommunerne skal bet ale til alternativ arbejdsgiver. 

Socialudvalget har dog den 11. februar 2009 besluttet at fastsætte et beløb på kr. 

6.000 pr. hjælper pr. år. 

  

Selvom der ikke findes en egentlig overenskomst på området, lever Frederikshavn 

kommune op til, at hjælperne er ansat på overenskomstmæssige betingelser, jfr. 

vedlagte bilag.  

  

Hjælperne har siden 2008 været aflønnet efter løntrin 12 i aftalen for social- og 

sundhedspersonale (FOA) , ligesom der er fuld dækning under sygdom og løn 

under barns 2 første sygedage.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/7277 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: suko 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Frederikshavn kommune yder borgerne den service, at kommunen (lønkontoret) 

sørger for alt vedr.udbetaling af løn m.v. til hjælperne, efter indberetning heraf fra 

borgerne.  

  

Frederikshavn kommune har i et samarbejde med 6 andre kommuner i Region 

Nordjylland udfærdiget en brugerhåndbog, som brugerne af ordningen kan bruge 

som opslagsværk, og derved opnå bedre mulighed for at kunne klare såvel 

arbejdsgiver- som arbejdslederansvaret. 

  

 

Indstilling 

Forelægges til Håndicaprådets orientering.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011  

Redegørelsen taget til efterretning, med bemærkning om, at det var en fin 

besvarelse. 

  

Afbud: Peter Nielsen - i stedet deltager Christina  L. Eriksen, Jane Olesen - i stedet 

deltager Jørgen Anker Simonsen  

 

Bilag 

AflønningBPA.docx (dok.nr.8119/11) 

SocialOgSundhedspersonaleKL1pdf.pdf  (dok.nr.8117/11) 

BPA HÅNDBOG § 96 Endeligt udkast 19 januar 2011 (dok.nr.8115/11) 

Bilag BPA HÅNDBOG § 96 Endeligt udkast - Bilag BPA HÅNDBOG § 96 Endeligt udkast 31. august 

2010 3.docx (dok.nr.8604/11) 
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5. Mødekalender 2011 

 

Sagsfremstilling 

Følgende datoer foreslåes til møde i Handicaprådet 2011. Møderne er lagt på den 

sidste torsdag i måneden, mellem kl. 15.30 - 18.00 ligesom i år 2010.  

Den politiske mødekalender for 2011 er færdig, og der er forsøgt at tage hensyn til 

de politiske møder.  

 

- 27. januar 2011 

- 24. februar 2011 

- 31. marts 2011 

- 28. april 2011 

- 26. maj 2011 

- 23. juni 2011 

- juli friholdes for møder 

- 25. august 2011 

- 29. september 2011 

- 27. oktober 2011 

- 24. november 2011 

- 22. december 2011 (eller 15. december ?)  

  

Indstilling 

Drøftes og godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 16. december 2010  

Mødeplan 2011 godkendt. Decembermødet afholdes den 15. december.  

For Anders Hind deltog Dan Hansen, for Jane Olesen deltog Jørgen Anker 

Simonsen.  

 

 

Supplerende sagsfremstilling - Handicaprådet den 27. januar 2011  

Efter planlægning af Handicaprådets møder i 2011 er Folkeoplysningsudvalgets 

møder sat på Politisk Mødekalender 2011, og 5 møder er sammenfaldende med 

Handicaprådets møder. 

Handicaprådets møder skal derfor ændres i marts, april, august, oktober og 

november.  

 

 

Indstilling - Handicaprådet den 27. januar 2011 

At datoer for ny mødeplan drøftes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011  

Handicaprådet prøver at flytte 6 møder. Sættes på dagsordenen i næste møde.  

  

Afbud: Peter Nielsen - i stedet deltager Christina  L. Eriksen, Jane Olesen - i stedet 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21416 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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deltager Jørgen Anker Simonsen  
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6. Registrering af magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten i 2010 

 

Sagsfremstilling 

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

omfatter personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne, der modtager 

personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. og som ikke giver 

sit samtykke til en foranstaltning efter §§ 125-129. 

  

Magtanvendelserne i 2010 har alle fundet sted i bo- eller dagbeskæftigelsestilbud, 

jfr. Servicelovens § 107/108 eller Servicelovens § 103/104.  

  

Det har samtidig i 2010 været nødvendigt at iværksatte en flytning uden samtykke, 

jfr. Servicelovens § 129 vedr. en dement borger.  

  

Formålet med Servicelovens regler er at begrænse magtanvendelse og andre 

indgreb i selvbestemmelsesretten mindst muligt.  

  

Målet er, at medarbejderne kan varetage de socialpædagogiske opgaver uden at 

anvende magt. 

  

Der er såvel i handicapafdelingen som indenfor socialpsykiatrien fokus p å at 

undervise og oplyse medarbejderne om magtanvendelseslovgivningen.  

  

Hvis et indgreb i selvbestemmelsesretten er absolut nødvendigt for at undgå 

omfattende personskade, er det en betingelse, at man forsøger med den form for 

tvang, der er den mindst indgribende.  

  

Når der alligevel opstår situationer, hvor der må anvendes magt, er der stor 

opmærksomhed på at bruge disse tilfælde som et pædagogisk redskab. Det er 

herefter vigtigt, at medarbejderne får erfaring og lærer af magtanvendelserne, 

således at de i fremtiden kan undgå at anvende magt. 

  

Handicapområdet (udviklingshæmmede): 

Der er i specialtilbuddene Koktvedparken og  Skawklit registreret 9 

magtanvendelser over for 6 borgere. 5 af disse tilfælde vedrører 2 demente 

borgere, der nu er flyttet til  demenstilbud. Endvidere er 3 magtanvendelser sket i 

forbindelse med nødvendige læge- og tandlægebesøg.  

I forhold til 2009 er der sket et fald i antallet på 4, hvilket primært skyldes, at de 2 

demente borgere er blevet placeret i mere relevante tilbud.  

På bofællesskabsområdet er der registreret 5 magtindberetninger, hvilket er en 

stigning på 4 i forhold til 2009. Der har været anvendt magt overfor 2 borgere, hvor 

den ene er flyttet til et specialtilbud.  

I forbindelse med dagbeskæftigelse er der registreret 1 magtanvendelse. 

Samtidig har der været 2 magtindberetninger i forbindelse med dagbeskæftigelse i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16244 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: aler 

 Besl. komp: SOU 
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anden kommune.  

Der har således været i alt 17 magtanvendelser indenfor hele handicapområdet, 

hvilket er 5 mindre end sidste år.  

  

Det socialpsykiatriske område: 

Der er på Mariested registreret 13 magtanvendelser overfor 2 borgere, hvoraf de 

11 vedrører den samme borger. Denne borger er så problematisk og stærkt 

udadreagerende, at der er bevilget mange særydelser, således at hun nu har 

døgnbemanding. Den socialfaglige vurdering er, at hun ikke vil kunne passes bedre 

i andre døgntilbud – heller ikke udenfor Frederikshavn kommune.  

Det skal dog bemærkes, at 10 af de 11 magtanvendelser fandt sted i første halvår 

af 2010, således at der kun har været tale om 1 tilfælde siden den 18. maj 2010.  

Forv 

  

 

Indstilling 

At indberetningen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011  

Handicaprådet ser det som positivt, at antallet af magtanvendelser er faldende.  

Handicaprådet sætter stor pris på, at det er faglært personale, der løser 

konflikterne.  

Indberetningen taget til efterretning.  

Afbud: Peter Nielsen - i stedet mødte Christina L. Henriksen, Jane Olesen - i stedet mødte 

Jørgen Anker Simonsen. 

 

Bilag 

Magtindberetning 2010 (dok.nr.8673/11) 
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7. Tilsyn på de kommunale tilbud indenfor handicap og 

psykiatri. 

 

Sagsfremstilling 

Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i 2010  

Jfr. Retssikkerhedslovens § 16 skal der, som led i kommunens lovpligtige tilsyn 

aflægges tilsynsbesøg på de kommunale tilbud indenfor handicap og psykiatri, jfr. 

Servicelovens  §§103, 104, 107 og 108.  

Der har tidligere været aflagt 2 årlige tilsynsbesøg – 1 anmeldt og 1 uanmeldt.  

  

Tilsynene sker på baggrund af kravene til bl.a. støtte og omsorg samt optimal 

udvikling af den enkelte borgers færdigheder, jfr. Servicelovens bestemmelser.  

Formålet er således at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til og krav på ud 

fra kommunens serviceniveau, og samtidig vurdere den måde, hvorpå hjælpen 

ydes. 

  

På grund af kritik fra Ombudsmanden vedr. en alt for lang ekspeditionstid for 

godkendelse af nye private opholdssteder (primært for børn og unge), besluttede 

direktørerne fra de implicerede kommuner i sommeren 2010, at ressourcerne hos 

Den tværkommunale Godkendelses- og tilsynsafdeling – GOT, skulle omfordeles. 

  

GOT skulle bruge færre ressourcer på tilsynsbesøg på de kommunale tilbud, og 

dette har betydet, at nogle af tilbuddene kun har haft 1 besøg i 2010.  

  

Vedr. 2011 er det i øvrigt besluttet, at alle kommunale tilbud kun skal have 1 

tilsynsbesøg.  

  

Tilsynsbesøgene er derfor foregået forskelligt, afhængigt af om der er foretaget 1 

eller 2 besøg.  

  

Hovedkonklusionerne fra tilsynsbesøgene i 2010:  

  

Handicapområdet: 

  

Specialtilbuddene/Kæden består af Botilbuddet Koktvedparken, incl. 

dagbeskæftigelsestilbud for de svageste borgere, 2 enkeltmandsprojekter og 

Botilbuddet Skawklit. Specialtilbuddene, jfr. Servicelovens § 108, er omfattet af 

Rammeaftalen med Regionen.  

  

Tilsynsbesøgene konkluderer bl.a. at  

         beboerne har et faldende funktionsniveau, og bliver tiltagende 

plejekrævende 

         for de ældste beboere og beboerne med det laveste funktionsniveau 

lægges der mere vægt på livskvalitet end udvikling  

         de fysiske rammer er gode og tidssvarende i hele Koktvedparkens tilbud, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3491 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: aler 

 Besl. komp: SOU 
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hvorimod forholdene på Skawklit ikke et tidssvarende. Med etablering af et 

nyt fælles botilbud til handicappede i Skagen vil dette problem blive løst  

         der er et rigtig godt samarbejde med de pårørende, og en generel 

tilfredshed i beboergrupperne 

         medarbejderne er veluddannede, engagerede og fleksible, og har en 

respektfuld tilgang til beboerne 

         beboerne har en tryg og meningsfuld hverdag 

  

Bofællesskaberne (j fr. Servicelovens § 107) består af i alt 14 enheder fordelt i hele 

kommunen. Bemandingen i bofællesskaberne er indrettet efter, at alle beboere, der 

har brug for personaledækning, er i dagbeskæftigelse fra kl. ca. 9,00 til kl. ca. 

14,30. Ikke alle bofællesskaber har nattevagt/tilkaldevagt eller tilsyn fra 

hjemmeplejen.  

Problemet med, at beboerne bliver ældre og dårligere fungerende, er tiltagende, 

specielt i de små bofællesskaber. Med bygningen af nye, større bofællesskaber i 

såvel Frederikshavn som i Skagen, skulle der kunne skabes en me re fleksibel 

hverdag også for de beboere, der på grund af alder eller dårligt funktionsniveau, 

ønsker at opholde sig i deres boliger frem for at være i dagbeskæftigelse.  

Dette problem vil blive løst i forbindelse med indflytning i de nye og større 

bofællesskaber, hvor der vil blive bedre personaledækning. Samtidig vil der blive 

tilknyttet nattevagt. 

  

Personalet i bofællesskaberne har i en lang periode klaget over manglende ledelse 

– herunder dårlig kommunikation og usikre retningslinier. Dette er i stort set alle 

tilsynsrapporterne for 2010 vendt til en positiv holdning til den nye 

ledelse/ledelsesstil. Det vurderes derfor, at der ikke længere er ledelsesmæssige 

problemer i bofællesskaberne.   

  

Tilsynsbesøgene beskriver bl.a. at 

         beboerne er blevet mere plejekrævende, hvilket betyder større belastning 

af personalet, og mangel på personaleressourcer  

         der er fokus på at skabe hjemlige forhold og på sund kost og motion   

         beboernes medbestemmelse og medinddragelse vægtes højt med 

udgangspunkt i ”hjælp til selvhjælp”  

         beboerne har en tryg og meningsfuld hverdag, og modtager støtte og 

omsorg ud fra den enkeltes behov – med hensyn til fællesskabet  

         der er et godt samarbejde med de pårørende  

         medarbejderne er fagligt kompetente og engagerede, og har et indgående 

kendskab til den enkeltes behov 

         manglende nattevagt/tilkaldevagt i nogle små bofællesskaber skaber 

utryghed blandt beboerne. Der arbejdes på at løse dette problem  

  

Dagbeskæftigelsen ( jfr. Servicelovens § 104) består af 1 stort tilbud ”Gimle” med 

p.t. ca. 100 brugere i Frederikshavn, 1 tilbud i Sæby (bestående af 2 små enheder 

– ”Aktiviteten” med 12 – 15 brugere og ”Røret” med 9 brugere) og 1 tilbud i Skagen 

– ”BV Nordstjernen” med ca. 25 brugere). ”Gimle” og ”BV Nordstjernen” er omfattet 

af Rammeaftalen med Regionen.  
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På ”Gimle” er der for ca. 1 år siden udarbejdet en rapport fra Arbejdstilsynet p.gr.a. 

arbejdsmiljøproblemer, som til en vis grad skyldtes varsling om besparelser og 

fyringer i Frederikshavn kommune. Arbejdstilsynets rapport har resulteret i, at der 

er blevet udfærdiget en handlings- og tidsplan, som følges. Dette har haft en 

afgørende betydning for medarbejdernes trivsel, og dermed på hele arbejdsmiljøet, 

som nu vurderes at være godt.  

  

Resultatet af tilsynsbesøgene 

         på ”Gimle” er der meget stor spredning i de enkelte brugeres støttebehov 

– nogle har et funktionsniveau svarende til 2 – 3 års alderen, hvorimod 

andre selv kommer kørende i bil  

         der arbejdes på ”Gimle” med udvikling af tilbuddet, således  at der bliver en 

projektorienteret del kombineret med en daghøjskole  

         der gøres generelt en engageret indsats i bestræbelserne på at give 

brugerne et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud i trygge rammer  

         medarbejderne er veluddannede og samarbejder godt med såvel 

pårørende som med personalet i bofællesskaberne for at skabe et 

helhedsorienteret tilbud til brugerne  

         der er fokus på brugerindflydelse, og brugerne medinddrages respektfuldt 

og omsorgsfuldt i det omfang, det er muligt og fagligt forsvarligt 

         dagbeskæftigelsestilbuddene er tilrettelagt således, at brugerne igennem 

hjælp og støtte får mulighed for at udvikle eller vedligeholde deres 

færdigheder 

  

Socialpsykiatrien 

  

De socialpsyk iatriske støttecentre. Frederikshavn kommune har 3 socialpsykiske 

støttecentre – beliggende i hhv. Frederikshavn, Skagen og Sæby. Støttecenter 

Frederikshavn råder over i alt 20 boliger til psykisk syge borgere, der ikke kan bo i 

egen bolig uden opsyn. 2 af disse boliger fungerer som aflastnings-/akutboliger. 

Her kan psykisk syge borgere bo i op til 3 måneder, hvor de har mulighed for at 

komme i kontakt med støttecentrets personale. 

Støttecenter Frederikshavn indeholder endvidere et uvisiteret ”værested” 

(Skansegårdens tidligere brugere) og ”Lilleskolen”, som er en selvejende institution, 

der drives i tæt samarbejde med SIND.  

Støttecentrene har ansvaret for at tilbyde visiterede psykisk syge borgere aktivitets - 

og samværstilbud, jfr. Servicelovens § 104. Endvidere skal de sørge for, at  der 

bliver udført opsøgende arbejde, jfr. Servicelovens § 99 (uvisiteret), og bostøtte i 

borgerens eget hjem, jfr. Servicelovens § 85 (visiteret ).  

  

Tilsynsbesøgene konkluderer bl.a. at  

         brugerne har medindflydelse vedr. aktiviteter, åbningstider m.v. via 

brugerråd 

         der er oprettet en tværgående aktivitetsgruppe med deltagelse fra de 3 

støttecentre og ”Mariested” 

         det har været nødvendigt med ændrede åbningstider p.gr.a. besparelser  
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         der er utidssvarende forhold for brugerne på Støttecenter Skagen  

         der pågår et uddannelsesforløb for hele personalet i Socialpsykiatrien via 

”Dobbeltdiagnoseprojektet”, som er forankret i Støttecenter Frederikshavn 

         der ønskes flere tilbud til bl.a. ungegruppen (Frederikshavn) og til 

mandegruppen (Skagen) 

  

Den socialpsykiatriske boform ”Mariested” incl. ”De 4 årstider” er Frederikshavn 

kommunes tilbud til borgere med svære sindslidelser, der har brug for et 

specialiseret døgntilbud, jfr. Servicelovens § 108. ”Mariested” er et tidligere 

amtsplejehjem, og er omfattet af Rammeaftalen med Regionen.  

Første spadestik til det nye ”Mariested”, hvor bl.a. de nuværende beboere på ”De 4 

årstider” fysisk flyttes sammen med beboerne på ”Mariested”, fandt sted den 7. maj 

2010, og byggeriet forventes at være færdigt i september 2012.  

  

Tilsynsbesøgene beskriver at 

         der er en mærkbar bedring i fht. en meget belastet, impulsstyret borger, 

p.gr.a. dels tilknytning af betydelig flere personaleressourcer og dels 

uddannelse af personalet i neuropædagogik og neuropsykologi. Antallet af 

magtanvendelser og skadesindberetninger er faldet væsentligt  

         beboerne inddrages mest muligt i alle vigtige beslutninger, herunder også 

i forhold til byggeriet 

         beboersammensætningen er ændret, idet der nu også bor personer med 

dobbeltdiagnoser i den socialpsykiatriske boform (der må dog ikke være 

aktivt misbrug på stedet)  

         beboerne er meget tilfredse med at være på ”Mariested”, men glæder sig 

til at få nogle bedre og større boliger 

         der udelukkende er ansat uddannet personale – og at personalet har en 

meget høj faglighed 

         ledelsen har stor opmærksomhed på arbejdsmiljøet  

  

Resultaterne af tilsynsbesøgene i 2010 forelægges Handicaprådet til høring.    

  

 

 

Indstilling 

Drøftes og tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011 

Handicaprådet finder det bekymrende, at funktionsniveauet er faldende, når 

personaleressourcerne ikke følger med.  

Handicaprådet påpeger, at der stadig mangler et tilbud til ældre 

udviklingshæmmede.  

Handicaprådet finder det bekymrende med kun 1 årligt tilsyn. 

Den sammenskrevne fremstilling af sager giver et fornuftigt overblik, og 

Handicaprådet tager indberetningen til efterretning.  

 

Afbud: Peter Nielsen - i stedet mødte Christina L. Henriksen, Jane Olesen - i stedet 
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mødte Jørgen Anker Simonsen. 
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8. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering.  

  

  

  

 

Indstilling 

Økonomioversigten godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011  

Økonomioversigten godkendt. 

  

Afbud: Peter Nielsen - i stedet deltager Christina  L. Eriksen, Jane Olesen - i stedet 

deltager Jørgen Anker Simonsen   

 

Bilag 

Økonomioversigt 20. januar 2011 (dok.nr.8695/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Orienteringssag: Frederikshavn Kommunes børnepolitik 

2010-2013 

 

Sagsfremstilling 

Som følge af Anbringelsesreformen fra 2006 skal alle kommuner formulere en 

sammenhængende børnepolitik, der binder børne-, unge- og familieområderne 

sammen. Børnepolitikken skal som minimum revideres i forbindelse med 

sammensætningen af et nyt byråd. Frederikshavn Kommunes nuværende 

børnepolitik blev vedtaget i 2007 og har efterfølgende været revideret ad flere 

omgange.  

  

Børnepolitikken skal blandt andet medvirke til at skabe sammenhæng mellem 

indsatser på normal- og specialområderne og i den tidlige og forebyggende indsats 

(jf. Serviceloven § 19,2).  

  

Børnepolitikken er en overligger for mange af de politikker, der i øvrigt formuleres 

på børne-, unge- og familieområderne. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår en dialog i Børne- og Ungdomsudvalget om 

indhold, form og implementering af en ny Børnepolitik med henblik på senere 

vedtagelse i byrådet. 

  

En børnepolitik indeholder typisk udsagn om børne- og familiesyn, målgruppen og 

politiske mål for indsatserne.  

  

Forvaltningen foreslår, at en ny Børnepolitik har et positivt og anerkendende 

familiesyn og at den formuleres som en værdiramme, der sætter retning for både 

de fag-faglige og tværfaglige tilgang. Værdier fortæller hvem vi er, hvad vi står for 

og hvad vi stræber efter. Men værdier er ikke konkret handlings- eller 

løsningsanvisende (se bilag).  

  

Børne- og Kulturforvaltningen har også udarbejdet et forslag til en tids- og 

procesplan for formulering, politisk behandling og den videre implementering af 

børnepolitikken i praksis (se bilag). 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

       drøfter forslag til indhold, proces og implementering af ny børnepolitik for 

Frederikshavn Kommune  

       drøfter politiske mål for ny børnepolitik for Frederikshavn Kommune  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3741 

 Forvaltning: BKF  

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU/BR 
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september 2010 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april 2010 blev forslag til børnepolitik og 

proces fremlagt til drøftelse. Efterfølgende er børnepolitikken sprogligt præciseret 

og procesplanen er ajourført. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen genfremsender forslag til børnepolitik med henblik på 

at drøfte den videre proces i forhold til implementering og godkendelse i byrådet.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler en meget decentral og dynamisk 

implementering af børnepolitikken, primært i forhold til de indsatser, tilbud og 

projekter der vedrører børn, unge og familier, herunder ændringer i Skolestruktur, 

udmøntning af Helhedsplan og omlægning af tilbudsviften i Familieafdelingen 

m.m. Centralt er blandt andet den tværfaglige indsats via Familien i Centrum 

(procesplan er vedlagt som bilag).  

  

Børne- og Kulturforvaltningen gør endvidere opmærksom på, at der pr. 1. juli 2010 

er sket ændringer af Serviceloven, som blandt andet indebærer, at kommunerne 

skal lave en plan for den kriminalitetsforebyggende indsats og vejledning på 

ungeområdet. Denne plan skal i løbet af 3 år indarbejdes i børnepolitikken. 

Forvaltningen anbefaler, at denne plan kobles til børnepolitikken ved en revision af 

børnepolitikken i 2011 eller 2012.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Børnepolit ikken sendes til godkendelse 

i byrådet snarest, med henblik på en efterfølgende implementering hen over 

efteråret/vinteren 2010.  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010  

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1. godkender, at børnepolitikken løbende implementeres gennem ændringer i 

skolestrukturen, helhedsplanen på dagtilbudsområdet og gennem 

omlægning af tilbudsviften i Familieafdelingen  

2. godkender, at planen om forebyggelse af ungdomskriminalitet kobles ti l 

børnepolitikken ved en senere revision  

3. anbefaler børnepolitikken til godkendelse i byrådet med henblik på 

implementering i efteråret/vinteren 2010  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010 
1. Godkendt  

2. Godkendt  

3. Anbefales overfor byrådet  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget. 

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  
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Supplerende sagsfremstilling - Handicaprådet den 30. september 2010  

Frederikshavn Byråd besluttede 22. september 2010 at tilbagesende forslag til 

Frederikshavn Kommunes børnepolitik 2010 – 2013 til Børne- og 

Ungdomsudvalget. Begrundelsen for at returnere politikken var, at politikken 

mangler en udtalelse fra Handicaprådet. 

   

Børnepolitikken drøftes i Handicaprådet med henblik på udtalelse.  

 

Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter, Anders og Bibi, som 

udarbejder et forslag til et høringssvar.  

Udsat til næste møde. 

  

 

Sagsfremstilling - Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Udkast til høringssvar fra Handicaprådet drøftes og godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Høringssvar godkendes og fremsendes.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 

2011 

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet høringssvar modtaget fra Handicaprådet 

oktober 2010. Forvaltningen er som udgangspunkt enige med Handicaprådet i 

motiver og behov for Børnepolitikken, men ser den operationaliseret decentralt. 

Børnepolitikken betragtes således som en overligger for de mere fag-bestemte 

politikker der vedrører børn og familier i kommunen, såsom sundhedspolitikken, 

handicappolitikken mv. Selve operationaliseringen af politikken og dens mål og 

værdier fremgår af handleplanen for politikkens implementering. Via handleplanens 

aktiviteter forventes det således at blive klart, hvordan vi når målsætningerne og 

hvor ansvaret herfor ligger. 

  

I høringssvaret anbefaler Handicaprådet endvidere at Børne - og Ungdomsudvalget 

deltager i det indledende arbejde med revision af Handicappolitikken. Børne- og 

Kulturforvaltningen anbefaler det af Handicaprådet foreslåede samarbejde.  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1.     godkender Børne- og Kulturforvaltningens overvejelser, jf. supplerende 

sagsfremstilling til møde 6.1.2010 som svar på Handicaprådets 

bemærkninger.  

2.     Tager stilling til Børne- og Ungdomsudvalgets deltagelse i det indledende 

arbejde med revision af Handicappolitikken 

3.     anbefaler børnepolitikken til byrådets godkendelse med henblik på 

efterfølgende implementering.  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. januar 2011  
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1. Godkendt  

2. Ønsker at deltage i revision af Handicappolitik 

3. Udvalget anbefaler børnepolitikken til byrådets godkendelse  

  

Fraværende Jette Fabricius Toft  

 

Supplerende sagsfremstilling - Handicaprådet den 27. januar 2011  

Orientering til Handicaprådet om Børne- og Ungdomsudvalget beslutning vedr. 

børnepolitik og opstart handicappolitik: 

  

  

Handicaprådets høringssvar til Forslag til Frederikshavn Kommunes børnepolitik 

2010 – 2013 blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. januar 

2011.  

  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte Børne- og Kulturforvaltningens 

overvejelser jfr. nedenfor, som svar på Handicaprådets bemærkninger og 

besluttede samtidig, at Børnepolitikken oversendes til Byrådets godkendelse med 

henblik på efterfølgende implementering.  

Politikken er oversendt til Byrådets møde den 26. januar 2011.  

  

Børne- og Kulturforvaltningens overvejelser til Handicaprådets høringssvar:  

Forvaltningen er som udgangspunkt enige med Handicaprådet i motiver og behov 

for Børnepolitikken, men ser den operationaliseret decentralt. Børnepolitikken 

betragtes således som en overligger for de mere fag-bestemte politikker der 

vedrører børn og familier i kommunen, såsom sundhedspolitikken, 

handicappolitikken mv. Selve operationaliseringen af politikken og dens mål og 

værdier fremgår af handleplanen for politikkens implementering. Via handleplanens 

aktiviteter forventes det således at blive klart, hvordan vi når målsætningerne og 

hvor ansvaret herfor ligger. 

  

  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede også, at udvalget gerne deltager i det 

indledende arbejde med revision af Handicappolitikken, jf. Handicaprådets ønske til 

det fremtidige arbejde for udarbejdelse af politikkens version 2.0.  

  

  

 

Indstilling - Handicaprådet den 27. januar 2011 

At orienteringen fra Børne- og ungdomsudvalget tages til efterretning.  

 

Bilag 

Bilag 1 - UDKAST til ny børnepolitik 2010-2013 (dok.nr.32392/10) 

Bilag 2 - Korrigeret handleplan (dok.nr.102146/10) 

Bilag 3 - Høringssvar, Frederikshavn Kommunes sammenhængende børnepolitik (dok.nr.124663/10) 
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10. Status på Tilgængelighed ved Sæby Svømmebad 

 

Sagsfremstilling 

I marts 2010 modtager Handicaprådet en henvendelse fra en borger vedrørende 

tilgængelighed til Sæby Svømmebad. Borgeren ønsker at vide hvad status er for at 

få etableret en bedre tilgængelighed til Svømmebadet.  

Jeg modtager i april henvendelsen fra borgeren og har svaret at sagen er taget op 

igen, og at vi vil gøre et nyt forsøg.  

  

De 5 forslag 

Teknisk forvaltning har udarbejdet 5 ændringsforslag til de eksisterende forhold ved 

Sæby Svømmebad.  

Forslag1:  

         Der etableres en kørevej med græsarmering nord for kulturhuset, så der 

bliver plads til at to minibusser, kan holde ved siden af hinanden. 

Cykelstien flyttes mod nord. Imellem cykelsti og græsarmeringen bliver der 

et rabatareal til opsætning af lysmaster.  

Herfra er der ca. 50 m til svømmehallens indgang.  

Se vedlagte oversigtsplan 07/690-O1. 

Forslaget kan udføres for: 385.000,- 

  

Forslag 2: 

         Buslommen mod syd udvides, så der også bliver plads til  at der kan holde 

to minibusser. Cykelstien rykkes mod nord, således at der graves ind i 

skråningen. Der etableres en afsætningsplads på 1 m. mellem cykelstien 

og parkeringslommen i belægningssten. For at komme op nede fra 

parkeringsarealet skal der etableres en rampe.  

Herfra er der ca. 65 m til svømmehallens indgang i fugleflugtlinie.  

Se vedlagte oversigtsplan 07/690-O2. 

Forslaget kan udføres for: 220.000,- ekskl. rampe.  

  

Forslag 3: Teknisk Forvaltning, Tilgængelighedsudvalget og Handicaprådet 

anbefaler denne løsning.  

         Der etableres parkeringslomme langs svømmehal mod vest, med plads til 

at der kan holde to minibusser. Cykelstien rykkes ind. Der etableres en 

afsætningsplads på 1 m. mellem cykelstien og parkeringslommen i 

belægningssten.  

Dette forslag kræver, at der laves en ny indgang til genoptræningscentret, 

som vist på planen.  

Herfra er der ca. 45 m til genoptræningscentret indgang.  

Se vedlagte oversigtsplan 07/690-O3. 

Forslaget kan udføres for: 115.000,- ekskl. ny adgang til 

genoptræningscentret. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21416 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Forslag 4: 

         Der etableres en kørevej med græsarmering nord for svømmehallen. Med 

indkørsel fra parkeringspladen ved Rådhusvej.  

Herfra er der ca. 60 m til svømmehallens indgang.  

Se vedlagte oversigtsplan 07/690-O4. 

Forslaget kan udføres for: 80.000,- 

  

Forslag 5: Direktionen anbefaler denne løsning 

         Der etableres en kørevej med græsarmering nord for kulturhuset mellem 

cykelsti og kulturhus. Der bliver opsat et fodhegn mellem cykelsti og 

parkeringsarealet.  

Herfra er der ca. 50 m til svømmehallens indgang.  

Se vedlagte oversigtsplan 07/690-05. 

Forslaget kan udføres for: 140.000,- 

  

Teknisk Forvaltning anbefaler at der vælges forslag 3, som kræver at der 

etableres en ny adgang til genoptræningscentret i den sydlige ende af 

bygningen. 

Alternativt anbefales forslag 4, som er den billigste, og som ikke har 

væsentlig længere afstand til indgangen end de øvrige forslag.  

  

  

Sagsforløb  

         Tilgængelighedsudvalget og Teknisk Forvaltning anbefaler at vælge 

forslag nummer 3, alternativt nummer 4.  

         Teknisk direktør Michael Jentz bringer forslagene i Direktionen, som peger 

på forslag nummer 5. Forslag nummer 5, er det forslag som 

træningscentret, der oprindeligt rejste sagen, ønskede.  

         Sagen sendes efterfølgende til høring i Handicaprådet, som vælger at 

anbefale tilgængelighedsudvalgets prioritet nummer 2, det vil sige forslag 

nummer 4.  

         Efter henvendelse fra Træningscentrets terapeuter, genoptager 

Handicaprådet sagen (25. juni 2009). Her bliver beslutningen, at anbefale 

forslag nummer 3. Terapeuterne i Træningscenter Sæby skrevet til 

Handicaprådet, at etableringen af forslag 4 er meget uheldig, og at de ønsker 

forslag 5 gennemført, da de mener at den løsning skaber de bedste forhold for de 

gangbesværede brugere. Handicaprådet vælger dog at lytte til 

Tilgængelighedsudvalget og anbefale forslag nummer 3. 

  

Status er, at Direktionen har anbefalet forslag nummer 5,  ud fra Træningscentrets 

oprindelige ønske, og Teknisk Forvaltning, Tilgængelighedsudvalget og 

Handicapudvalget anbefaler forslag nummer 3. Spørgsmålet er, hvem der har den 

reelle beslutningskompetence i sagen? Handicaprådet kan ikke træffe beslutninger, 

men kun videregive sin anbefaling. Direktionen har ikke bevilling eller politisk 
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beslutning til at igangsætte projektet.  

Den oprindelige bevilling er ikke længere gældende, og som lejer af svømmehallen 

er Social og Sundhedsforvaltningen ikke forpligtet til at finansiere eventuelle 

adgangsforhold.  

  

Sagen fremadrettet 

Umiddelbart, sagens forløb taget i betragtning, bør sagen sendes via Plan- og 

Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Men der er en del spørgsmål som skal 

besvares:  

1.     Finansieringen – Handicaprådet kan anbefale, at kommunen (teknisk 

forvaltning – via byggemidler) ændrer forholdene. 

  

2.     Ansøge Tilgængelighedspuljen? Her kan vi opnå 25 % tilskud til de faktiske 

udgifter.  

3.     Vil handicaprådet evt. skyde midler i projektet?  

  

 

Indstilling 

Drøftes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Handicaprådet anbefaler fortsat forslag 3 som den bedste løsning for Sæby 

svømmebad.  

Handicaprådet har ikke midler til at deltage i finansieringen.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Handicaprådet den 27. januar 2011 

Status på tilgængelighed - Sæby Svømmehal v/Kurt Nielsen 

 

Indstilling - Handicaprådet den 27. januar 2011 

Til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011  

Handicaprådet ønsker at få lukket denne sag om tilgængelighed.  

Jørgen Anker Simonsen redegjorde for løsningsforslag (forslag 3, som HR tidligere 

har anbefalet - med en enkelt ændring -) samt økonomien heri. Forslaget kan 

udføres for 232.200 kr. (excl. 17.800 kr. til varmetæppe). Sundhedsudvalget har 

tidligere afsat 150.000 kr. til projektet. 

Handicaprådet beslutter at bevilge de manglende 82.200 kr. til projektet, og 

forventer herefter at sagen er lukket. 

  

Afbud: Peter Nielsen - i stedet deltager Christina  L. Eriksen, Jane Olesen - i stedet 

deltager Jørgen Anker Simonsen   
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11. Information fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Tilgængelighedsudvalget v/Jørgen Anker Simonsen.  

   

Indstilling 

Informationen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011  

Den trykte pjece "Frederikshavn - Kommunen for alle") omdelt.  

 

Vedr. Kappelborg: Indvendige trapper er støbt i hvid beton med gummibelægning - 

andre trapper er støbt i hvid beton uden gummi, hvorfor der fra Tilgængeligheds-

udvalget er krævet en streg på kanten. 

Udvendige ledelinier og opmærksomhedsfelter kan leveres af et lokalt firma (prøver 

af felterne blev præsenteret), men der mangler 20.000 kr., som nu søges af Handi-

caprådet. Såfremt  Handicaprådet bevilger tilskud, vil vejvæsenet for eftertiden ind-

købe felterne fra det lokale firma, så det fremover er disse der bruges.   

 

Handicaprådet besluttede at bevilge de 20.000 kr. til formålet, men det ændrer ikke 

ved den principielle beslutning om ikke at bidrage til nybyggerier.  

 

*** 

Der søges fra Jane om kursus i tilgængelighedsrevision, hvilket Handicaprådet 

bevilger. 

 

*** 

Vedr. valg: Gurli og Else var på rundtur i 2009 for at checke, om kommunen 

havde sørget for tilstrækkeligt store stemmebokse samt lav pult til stemmere 

i kørestol. Dette skal kommunen stadig være opmærksom på.  

   

Afbud: Peter Nielsen - i stedet deltager Christina  L. Eriksen, Jane Olesen - i stedet 

deltager Jørgen Anker Simonsen  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Information fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Rådets medlemmer: 

  

  

  

Information fra forvaltningen:  

a) Svar på henvendelse omkring udbud uden forudgående høring i Handicaprådet.  

  

*** 

  

b) Vedr. afholdelse af fælles temamøde vedr. pjece "Frederikshavn - kommunen for 

alle"  samt 1. udkast til gågaderegulativ.  

  

*** 

   

 

Indstilling 

Informationen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011  

Orientering fra medlemmerne taget til efterretning.  

  

Orienteringen fra forvaltningen ad a) Svaret taget til efterretning.  

 

Orienteringen fra forvaltningen ad b) Torben Wilmar, TF har meldt tilbage, at man 

ikke ønsker at holde et fælles temamøde med Handicaprådet - TF vil holde møde 

med hver enkelt Handelsstandsforening, idet interesserne er meget forskellige i de 

enkelte handelsstandsforeninger. Der vil ligeledes blive afholdt møde med Horesta 

og Handicaprådet vedrørende nyt gaderegulativ. Der vil snarest blive aftalt møde-

datoer med udvalgsformanden, og der vil efterfølgende blive udsendt mødeinvi-

tationer til de enkelte foreninger.  

Handicaprådet ønsker oplyst, om dette svar skal betragtes som kommende fra 

politisk niveau. 

  

Afbud: Peter Nielsen - i stedet deltager Christina  L. Eriksen, Jane Olesen - i stedet 

deltager Jørgen Anker Simonsen  

  

 

Bilag 

Svar på henvendelse omkring udbud uden forudgående høring i Handicaprådet (dok.nr.153418/10) 

Vedr. afholdelse af konference Ny pjece fra HR / nyt gågaderegulativ  (dok.nr.4367/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Ingen beslutninger ! 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. januar 2011  

Ingen bemærkninger.  

  

Afbud: Peter Nielsen - i stedet deltager Christina  L. Eriksen, Jane Olesen - i stedet 

deltager Jørgen Anker Simonsen  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Anders Hind 
   

      

Kurt Nielsen 
   

      

Peter Nielsen 
   

      

Bruno Müller 
   

 

      

Flemming Klougart  
   

      

Steen Møller 
   

      

Jette Bruun Christensen 
   

 

      

Gurli Nielsen 
   

      

Jane Olesen 
   

      

Aksel Jensen 
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