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Bilagsfortegnelse 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 24. februar 2011.  

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. februar 2011  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra mødet den 27. januar 2011.  

 

Indstilling 

At referatet godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. februar 2011  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. 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  

 

Supplerende sagsfremstilling - Handicaprådet den 24. februar 2011  

Ændres skal 31. marts, 28. april, 25. august, 27. oktober og 24. november.  

Forslag fra Bruno om nye datoer:  

24.3.  

14.4.  

18.8.  

20.10.  

17.11.  

  

  

  

  

  

 

Indstilling - Handicaprådet den 24. februar 2011 

Til godkendelse 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. februar 2011  

Det vedtages at tage udgangspunkt i den oprindelige mødekalender med møde 

den sidste torsdag i måneden. Der indkaldes suppleanter ved afbud. 

Mødet planlagt til den 23. juni 2011 (Sct.Hans) reduceres til et kort møde, eventuelt 

med udskydelse af punkter til efter ferien.  

  

Under punktet meddelte Jane Olesen, at hun har fået nyt job, og dermed fratræder 

sin ansættelse ved Frederikshavn Kommune samt sit hverv i Handicaprådet pr. 31. 

marts 2011.  
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4. 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 

Handicaprådet 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  

 

Supplerende sagsfremstilling - Handicaprådet den 24. februar 2011 

Sagen genoptages med henblik på at udarbejde input vedr. væsentlige 

indsatsområder, til brug for den videre proces. 

 

Indstilling - Handicaprådet den 24. februar 2011 

- At Handicaprådet peger på indsatsområder der bør inddrages i Socialplanen på 

handicapområdet.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. februar 2011  

Handicaprådet forventer, at der ved udarbejdelse af Socialplanen bliver anvendt 

samme grad af bruger- og pårørendeinddragelse og de værdier der ligger til grund 

for dette, som i den tidligere proces med Handicappolitikken. Ligeledes har man en 

forventning om, at Socialplanen udvikles i sammenhæng med Handicappolitikken, 

så brugerne ikke oplever at de "lander mellem 2 stole".  

Ønskerne til Handicapkonsulentfunktionen ligger allerede beskrevet og vedtaget i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9642 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Handicappolitikken. Handicaprådet forventer at disse ønsker indarbejdes og 

uddybes yderligere i Socialplanen, således at tankerne fra Handicappolitikken 

videreføres i Socialplanen..  

 

Bilag 

Revideret tidsplan for Handicapområdet (dok.nr.7876/11) 
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5. Information fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra Rådets medlemmer: 

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

a) 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  

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

ikke ønsker at holde et fælles temamøde med Handicaprådet - TF v il 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 v il snarest blive aftalt mødedatoer med 

udvalgsformanden, og der vil efterfø lgende blive udsendt mødeinvitationer t il 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  

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Handicaprådet den 24. februar 2011  

På forespørgsel fra Handicaprådets sekretariat oplyser Torben Wilmar, at svaret ikke er fra 

det politiske niveau. Det er administrationens vurdering på baggrund af Teknisk Udvalgs 

behandling af sagen den 14. december 2010.  

 

Indstilling - Handicaprådet den 24. februar 2011 

Til drøftelse.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. februar 2011  

  

Vedr. afholdelse af fælles temamøde om pjecen "Frederikshavn - kommunen 

for alle" samt 1. udkast til gågaderegulativ 

Handicaprådet fastholder at arrangere et fællesmøde for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Handelsstandsforeningerne samt andre interessenter, med invitation til et 

konstruktivt fremadrettet samarbejde.  

Forslag til dato: 15. april 2011 kl. 11, i Det Musiske Hus.  

Der sendes skrivelse til Teknisk Udvalg herom. 

Formanden samt Jane Olesen aftaler nærmere vedrørende arrangementet. 

  

Vedr. henvendelse fra Frederikshavn Blinde Idræt 

Fr-havn Blinde Idræt har anmodet Handicaprådet om hjælp til at finde en løsning 

på de tilgængelighedsproblemer, som foreningen har i forbindelse med 

adgangsforholdene til de kommunale lokaler, som foreninger har fået anvist. 

Axel Jensen orienterede om adgangsforholdene til skydebane mv..  

Handicaprådet sender sagen videre til en vurdering i Tilgængelighedsudvalget, 

hvor man dels ønsker en vurdering af adgangsforholdene til de lokaler, som 

foreningen har fået anvist, samt en vurdering af muligheden for at finde andre 

bedre egnede lokaler på skolen.  Handicaprådet anbefaler endvidere, at 

Tilgængelighedsudvalget tager en repræsentant med fra Frederikshavn Blinde 

Idræt, ved besigtigelse af lokalerne.  

Frederikshavn Blinde Idræt orienteres om dette. 

  

Vedr. ansøgning fra Grundejerforeningen Nørklit, Lyngså, til etablering af 

handicapsti  

Grundejerforeningen har søgt om dækning af udgifter på ca. 10.000 kr. ekskl. 

moms til etablering af handicapsti med metalriste. I Teknisk Udvalg har man givet 

afslag i forhold til at bevilge midler fra Dispositionspuljen, der alene kan anvendes 

til driftsopgaver i Park- og vej, og man har sendet ansøgningen videre til 

Handicapudvalget.  

Handicapudvalget fastholder sin tidligere afgørelse om afslag til den private 

grundejerforening. Teknisk Udvalg orienteres herom. 

 

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) 
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6. Information fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Tilgængelighedsudvalget v/Jane Olesen  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. februar 2011  

  

Tilgængelighedsudvalget har fået invitation fra Sygehus Vendsyssel vedrørende 

den generelle tilgængelighed på Hjørring Sygehus. Besøget er gennemført, og man 

har indgået aftale om at følge op på Frederikshavn Sygehus. 

  

Under punktet blev der stillet spørgsmål om, hvordan man får taget hul på konkret 

problem med tilgængeligheden på en skole.  

Det oplyses hertil, at den enkelte elev eller lærer, der har problem med 

tilgængeligheden, skal rejse sagen over for Tilgængelighedsudvalget. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Synliggørelse af regler for levering af post til døren til 

borgere der er ude af stand til at tømme deres postkasse 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med den nye Postlov nr. 1536 af 21-12-2010 er ordningen ændret, 

således at det nu udelukkende er kommunerne der visiterer borgere til ordningen.  

For at blive omfattet af levering til døren for postmodtagere, der er ude af stand til 

at tømme deres brevkasse, skal borgeren rette henvendelse til sin 

bopælskommune, som kan indstille borgeren til ordningen. Kommunen skal indgive 

en skriftlig indstilling om levering til døren til Post Danmark. Det er en forudsætning 

for omdelingen, at der er etableret afleveringsmulighed i form af brevindkast eller 

brevkasse ved boligen. Post Danmark forholder sig alene til, om der foreligger en 

indstilling, og efterkommer altid indstillingen.  

Til drøftelse. 

  

 

Indstilling 

- At det undersøges, hvordan Frederikshavn Komm une har forholdt sig til dette, og 

om der findes information omkring ordningen, som er tilgængelig for borgerne.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. februar 2011  

Handicaprådet opfordrer forvaltningen til at annoncere om den nye ordning i 

lokalaviserne under "Kommunen Informerer". Der sendes skrivelse herom til 

Socialudvalget. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Ingen beslutninger ! 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. februar 2011  

  

Formanden orienterede om processen for ansættelse af Handicapkonsulenten, der 

forventes ansat ultimo marts måned.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering.  

 

Indstilling 

At økonomiorienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. februar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Økonomioversigt pr. 8. februar 2011 (dok.nr.15807/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10. Redegørelse vedr. BPA-ordningen SL §95 i Frederikshavn 

kommune  

 

Sagsfremstilling 

Jfr. Servicelovens § 95 kan kommunen – hvis der ikke kan stilles den nødvendige 

hjælp til rådighed for en borger, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84 

(personlig/ praktisk hjælp og aflastning) – udbetale et tilskud til hjælp, som den 

pågældende selv antager. 

  

Der skal være tale om borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne, som har behov for hjælp i mere end 20 timer pr. uge.  

  

Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen skal gives som naturalhjælp 

eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer borgeren.  

  

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.  

  

Når borgeren er arbejdsgiver, skal kommunen tilbyde at varetage lønudbetalinger 

m.v.  

  

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 1 ordning jfr. Servicelovens § 

95.  

  

Vedr. denne borger er der tale om en ”særlig” situation, hvor komm unen udbetaler 

direkte til  ægtefællen, der bortset fra 7 timers hjemmepleje pr. uge selv passer 

borgeren fuldt ud.  

  

Ved almindelige ansættelser gælder samme regler vedr. løn og ved ”salg” af 

arbejdsgiverrollen som beskrevet i §96 - BPA-ordningen           

                                                  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1852 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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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. 

  

Forelægges til Håndicaprådets orientering.  

  

  

 

Indstilling 

- At orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. februar 2011  

Handicaprådet roser det endelige udkast til BPA-håndbogen, som man finder 

særdeles gennemarbejdet.  

Tages til efterretning. 

 

Bilag 

Fælles BPA-håndbog - endeligt udkast 18/2 2011 (dok.nr.19397/11) 

 


