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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 31. marts 2011. 

  

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 31. marts 2011  

Dagsordenen godkendt. 

  

Afbud fra Gurli Nielsen - i stedet mødte Grete Kristensen 

 

 
 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 24. februar 2011.  

  

 

Indstilling 

At referatet godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 31. marts 2011  

Referatet godkendt. 

  

Afbud fra Gurli Nielsen - i stedet mødte Grete Kristensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Orientering om projekt "Længst muligt i eget liv"  

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

Gruppen af ældre borgere vil fremover udgøre en stadig større del af befolkningen. 

Som det fremgår af Danmarks Statistiks prognose for tilvæksten i gruppen af +65 

årige borgere i Frederikshavn Kommune, vil stigningen indenfor de kommende 20 

år være over 50 pct.   

  

Med det nuværende serviceniveau er der derfor imødeset en fortsat og markant 

stigning i udgifterne på ældreområdet. En betydelig udfordring, som kræver en stor 

grad af nytænkning og omtænkning i forhold til området.  

  

Med inspiration i Fredericia Kommunes igangværende succesprojekt ”Længst 

muligt i eget liv” (LMIEL) har Byrådet således besluttet, at der fra 2011 skal 

gennemføres et tilsvarende projekt i Frederikshavn Kommune.  

  

Om projektet 

Med LMIEL ændres fokus fra passiv pleje til hverdagsrehabilitering. Der er således 

tale om en aktiv hjælp, der skal være medvirkende til at sikre borgerne en større 

grad af selvhjulpenhed og dermed øget livskvalitet.  

  

Hverdagsrehabiliteringen er forankret i Serviceloven § 86: 

§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk 

funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en 

sygehusindlæggelse. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller 

psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.  

  

Projektet bygger på den grundholdning, at  borgerne har et ønske om at tage hånd 

om deres egen tilværelse, træffe egne beslutninger og planlægge egen tilværelse, 

for på den måde at være en ligeværdig borger i samfundet.  

  

Rehabiliteringen foregår på borgerens egne præmisser. Sammen med terapeuter 

og trænere udarbejdes en handlingsplan der muliggør at borgerens egne mål nås. 

Erfaring fra både Fredericia og Vejen Kommune viser, at med en målrettet og 

koordineret indsats på rehabiliteringsområdet, kan en meget stor del af borgerne 

komme til at opleve en stærkt forbedret livskvalitet og selvhjulpenhed.  

Det er nødvendigt, at der blandt politikere, borgere, pårørende, medarbejdere og 

eksterne samarbejdspartnere skabes en forståelse for nødvendigheden af, at 

hjælpens karakter ændrer status fra passiv pleje til rehabilitering.  

  

Overordnet er projektet forankret i Myndighedsafdelingen, hvorunder projektlederen 

er ansat. Den udførende del af projektet er forankret i de enkelte ældreområder i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/645 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: jew o 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Ældreafdelingen, hvor ydelserne til LMIEL foregår. 

  

Målgruppen for projektet er borgere:  

  

       der efter sygehusindlæggelse vurderes at have et udviklings-

/rehabiliteringspotentiale, idet de inden indlæggelsen var selvhjulpne. Med en 

målrettet indsats gennem Længst muligt i eget liv vil denne gruppe borgere 

blive trænet op til at blive helt eller delvist selvhjulpne igen 

  

       der ikke tidligere har modtaget praktisk hjælp og/eller personlig pleje, men nu 

ansøger kommunen om denne hjælp  

  

        som modtager praktisk hjælp og ansøger om hjælp til personlig pleje. Det  

gælder for denne gruppe om at holde fast i de funktioner borgeren har, og om 

muligt at skabe grundlag for en forøgelse af borgerens funktionsevne.  

Erfaringer viser, at denne gruppe borgere med en målrettet indsats vil blive 

trænet op til at blive selvhjulpne igen. 

  

Projektet er fra andre steder betegnet som en Win-win-win situation, hvor borgerne 

oplever øget livskvalitet, medarbejderne giver udtryk for øget tilfredshed, og 

udgifterne til varig hjælp falder betydeligt. 

  

Projektet forventes startet den 1. maj 2011.  

   

  

Beslutning - AfdelingsMED Ældreafdelingen den 4. februar 2011  

Høringssvar:  

Ældreafdelingens afdelingsMED synes at det er et rigtig godt projekt.  

Vi kan dog ikke gennemskue hvad det vil få af konsekvenser for plejegrupperne og 

de tilbageværende medarbejdere og sygeplejersker. 

  

  

Beslutning - Afdelings-MEDmøde Myndighedsafdelingen den 4. februar 2011  

Høringssvar:  

  

Med-udvalget holder sig positivt stemt overfor projektet.  

 

Indstilling 

Til høring. 

 

Beslutning MED-Sundhed og Handicap den 4. februar 2011  

Høringssvar udarbejdes på baggrund af de faldne bemærkninger.  

  

Udsendes til næstformand til godkendelse.  

 

Beslutning MED - SSF den 7. februar 2011  

Jens Wolsing fremlagde tilbud om rehabilitering (Længst muligt i eget Liv).  
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Høringssvar fra MED-æld samt MED-sund blev omdelt på mødet. 

Der er en positiv indstilling til projektet fra MED-ssf - uden forbehold.  

  

 Afbud: Hanne Bjørnlund, Lone Hintze, Rebekka Leer, Jeanette Christensen, 

Kirsten Hermansen 

 

Beslutning Ældrerådet den 22. februar 2011  

  

Høringssvar: 

  

Ældrerådet ser meget positivt på projektet og hele dets idégrundlag og anbefaler 

derfor projektets gennemførelse. Ældrerådet har følgende bemærkninger til 

projektdesignet: 

         Når en borger har indvilliget i at deltage i rehabiliteringen, er det vigtigt 

med inddragelse af de pårørende, så de bliver medspillere og støtter 

borgeren i at opnå de fastsatte mål. Her tænkes også på pårørende, der 

ikke bor i umiddelbar nærhed af borgeren. 

         Det er vigtigt at der i kommunikationen med borgeren, samt på 

hjemmeside og i foldere, anvendes et almindeligt dansk hverdagssprog 

uden fremmedord og fagsprog.  

         Ældrerådet anbefaler at man genovervejer projektets navn, da det lægger 

tæt op af projekt ”Læg liv til årene” og ”Længst mulig i eget hjem”. Det kan 

være vanskeligt at adskille det ene fra det andet.  

         Ved afslutning af en borger i projektet er det vigtigt at sikre, at borgeren 

fortsat støttes i at få vedligeholdt sine opnåede færdigheder.  

  

 

Indstilling - Socialudvalget den 9. marts 2011  

Direktøren med ansvar for Ældre og Myndighed på Social – og Sundhedsområdet 

og Sundhed og Handicap  indstiller, at projektet igangsættes som fremlagt 

  

Projektleder Jens Wolsing deltager i Socialudvalgets møde under behandling af 

punktet. 

  

Beslutning Socialudvalget den 9. marts 2011  

Socialudvalget godkender igangsætning af projektet.  

Socialudvalget fastholder navnet på projektet - "Længst muligt i eget liv",  med 

begrundelse i at navnet er kendt i pressen og på nettet, ligesom det er et positivt 

ladet navn, ikke mindst via omtalen i pressen.  

  

Indstilling - Sundhedsudvalget den 15. marts 2011  

At Direktøren med ansvar for Ældre og Myndighed på Social – og 

Sundhedsområdet og Sundhed og Handicap  indstiller, at projektet igangsættes 

som fremlagt.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15. marts 2011  

Godkendt som indstillet. 
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Jørgen Tousgaard deltog ikke i punktet. 

  

Afbud: Mogens Brag 

 

Indstilling - Handicaprådet den 31. marts 2011  

At Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.  

 

Projektleder Jens Wolsing deltager i Socialudvalgets møde under behandling af 

punktet. 

 

Beslutning Handicaprådet den 31. marts 2011  

Projektleder Jens Wolsing redegjorde for projekt "Længst muligt i eget liv".  

Jens Wolsing efterlyste forslag til, hvordan et tilsvarende projekt kunne opstartes 

på Handicapområdet (Længst muligt i eget liv / "egnet" hjem). Tages evt. op som 

punkt i Handicaprådet på et senere tidspunkt. 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Afbud fra Gurli Nielsen - i stedet mødte Grete Kristensen 

 

Bilag 

Høringssvar fra MEDsundhed-handicap vedr. Længst muligt i eget liv (dok.nr.14752/11) 

Projektdesign - Længst muligt i eget liv (dok.nr.18238/11) 
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4. Fysisk placering af handicapkonsulent 

 

Sagsfremstilling 

I Handicappolitikken står der om handicapkonsulentens opgaver:  

For at sik re at Frederikshavn Kommune er og fortsætter med at være en 

frontkommune på handicapområdet, ansættes der en centralt placeret 

handicapkonsulent i kommunen. Handicapkonsulentens opgaver bliver at 

implementere og følge op på Handicappolitikken, være det bindende led i 

kommunens handicapindsatser, sik re tværsektoriel og tværfaglig koordinering både 

internt og i samarbejde med organisationer, foreninger og erhvervsliv, arbejde me d 

informationsindsatsen på forskellige niveauer og fungere som den ene relevante 

indgang til Frederikshavn kommune i alle spørgsmål vedrørende handicapområdet 

(Handicappolitikken 2009).  

Handicapkonsulentfunktionen har hidtil - efter ønske fra den politiske ledelse 

(Byrådet), og hvad der iøvrigt ikke stemte overens med (Handicappolitikkens), 

Handicaprådets ønske -, været placeret i tidligere Social - og Sundhedsforvaltning. 

For at holde funktionen adskilt fra driftsopgaver blev placeringen i 

ledelsessekretariatet direkte refererende til direktøren med ansvar for Social- og 

Sundhedsområdet.  

Der ansættes pr. 1.5. 2011 ny handicapkonsulent, og da handicapkonsulenten skal 

løse opgaver på tværs af alle kommunens politiske udvalg og forvaltninger, og 

dermed løbende sikre implementeringen af kommunens handicappolitik,   anbefales 

det fra Handicaprådets side,  at den fysiske placering bliver central i det ny fælles 

ledelsessekretariat, og ikke i et fagcenter.   

  

Indstilling 

At Handicaprådet drøfter fremtidig fysisk placering af handicapkonsulent. 

 

Beslutning Handicaprådet den 31. marts 2011  

I forbindelse med den forestående omorganisering af Frederikshavn kommune 

ønsker Handicaprådet, at man følger handicappolitikkens oprindelige tiltag om "en 

centralt placeret handicapkonsulent i kommunen".  

Den nye handicapkonsulent - som ansættes pr. 1.5.2011 -, ønskes således 

placeret i det kommende fællescenter Ledelsessekretariatet.   

  

Afbud fra Gurli Nielsen - i stedet mødte Grete Kristensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/210 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Ansøgning om tilskud til handicapgynge på lystbådehavnen 

i Voersaa. 

 

Sagsfremstilling 

Voersaa Fiskerleje samt Voersaa Borgerforeningen søger Handicaprådet om et 

tilskud på 14.000 kr. til en rigtig handicapvenlig fugleredegynge lavet i rubin træ til 

legepladsen på Voersaa Lystbådehavn. 

Efter tildeling af midler fra Teknisk udvalg i 2009 og efterfølgende indhentning af 

diverse tilladelse er man nu igang med etableringen - ansøgningen er vedlagt foto 

af gyngen samt faktura. 

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Handicaprådet den 31. marts 2011  

Da Handicaprådet tidligere har besluttet ikke at give økonomisk tilskud efter 

ansøgning, afvises ansøgningen fra Voersaa Fiskerleje.  

 

Fremtidigt gives afslag på ansøgninger om økonomisk tilskud administrativt, 

hvorefter Handicaprådet en gang årligt i aug/sept. orienteres om indkomne 

afslåede ansøgninger.  

 

Afbud fra Gurli Nielsen - i stedet mødte Grete Kristensen 

 

Bilag 

Ansøgning fra Voerså Fiskerleje/Voerså Borgerforeningen om tilskud til handicapgynge til 

lystbådehavnen (dok.nr.30584/11) 

Bilag til ansøgningen (Foto af gynge samt fakturakopi) (dok.nr.30587/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2771 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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6. Høring vedr. Konvertering af ordinære Plejeboliger til 

Demensboliger 

 

Sagsfremstilling 

Sagen tager sit udgangspunkt i projekt ”Strandgården”, hvor der er opført 4 leve/bo 

miljøer med 10 boliger i hvert hus. Heraf er der 3 huse med ordinære plejeboliger, 

og 1 hus med pladser til demente, hvilket vil sige 10 boliger. Det overordnede 

problem har dels været at få udfyldt de nuværende ordinære boliger med borgere, 

der har et tilstrækkeligt visitationsbehov/timer til at det bliver økonomisk rentabelt, 

og dels at der er 10 tomme ordinæ re plejeboliger. Yderligere er problemet at vi som 

kommune står med visitationsretten, og dermed også betaler husleje for de tomme 

boliger. Af disse grunde vil det være en mulighed at omprioritere nogle af de alm. 

plejeboliger til demens pladser/skærmede boligmiljøer. Konkret foreslås det, at der 

laves en 50/50 ordning mellem ordinære plejeboliger og demensboliger, hvilket vil 

sige vi får 2 huse med 20 boliger til ordinære plejeboligmiljøer, og 2 huse med 20 

boliger til demensboliger. Dette vil betyde at man omdanner 10 ordinære 

plejeboliger til 10 demensboliger.  

  

I øjeblikket har vi i Frederikshavn by 11 demente borgere, der er på venteliste. 

Konkret er der 7 borgere, der har givet positivt tilsagn til at komme på 

Strandgården, hvilket betyder at 70 % af de ønskede pladser er belagt på forhånd. 

Dernæt har Frederikshavn Kommune ikke andre botilbud til vores demente 

borgere, hvilket betyder at alternativet vil være at holde dem i eget hjem indtil ledig 

bolig kan tilbydes.  

  

Overordnet vil tiltaget have en række positive konsekvenser:  

1. Ved at konvetere 10 ordinære plejeboliger til 10 demensboliger vil vi 
udnytte vores boligmasse bedre.  

2. Kommunen vil ikke have lejeudgifterne på de evt. tomme ordinære 
plejeboliger, da de vil være lejet ud til demente borgere  

3. Omprioriteringen vil betyde at vi reducerer vores venteliste på 
demensboliger, og derved afhjælper et præcerende problem.  

4. Med tiltaget vil vi kunne tilbyde vores demente borgere et bedre tilbud med 
fast personale.  

Sagen fremsendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. 

 

Økonomiske konsekvenser  

De økonomiske konsekvenser af beslutningen vil umiddelbart være udgiftsneutral, 

hvilket vil sige der ikke vil være omkostninger ved at omprioritere boligerne idet de 

fysiske faciliteter er de samme. Derudover er der dels sparede udgifter på plejen i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2681 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: lald 

 Besl. komp:  
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eget hjem, samt sparede lejeudgifter.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar Ældreområdet indstiller, at Socialudvalget beslutter 

at omprioritere 10 ordinære Plejeboliger på "Strandgården" til 10 Demensboliger.  

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 31. marts 2011  

Handicaprådet kan godkende konvertering af ordinære Plejeboliger til 

Demensboliger under følgende forudsætninger: 

- at dementes særlige behov ikke kolliderer med de andre beboeres behov,  

- at boligerne kan tilbageføres til almindelige plejeboliger, hvis behov ændrer sig, 

- at hensynet til frivillighedsprincippet og den geografiske placering respekteres. 

  

Afbud fra Gurli Nielsen - i stedet mødte Grete Kristensen 
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7. Information fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Rådets medlemmer: 

A) Anders Hind: Der er ansat ny handicapkonsulent pr. 1.5.2011 - Cand.merc.jur 

Nynne Fabricius. 

*** 

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

B) Invitation fra Teknisk Udvalg til høring om nyt gaderegulativ - mandag den 11. 

april 2011 kl. 16.30 i byrådssalen på Frederikshavn Rådhus.  

*** 

C) Orientering om, at Idrætskoordinator på handicapområdet ansættes på halv tid 

fra 1.7.2011.  

*** 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 31. marts 2011  

Ad A) - Taget til orientering.  

Ad B) Følgende ønskes tilmeldt mødet med Teknisk Udvalg den 11. april 2011:  

- Peter Nielsen 

- Anders Hind 

- Aksel Jensen 

- Bjarne Jensen (stedfort ræder for Kurt Nielsen)  

- Bruno Müller 

- Flemming Klougart  

Ad C) Taget til orientering med anmodning om, at Birgitte Kvist kontakter 

Handicaprådet vedr. stillingsopslag.  

  

Afbud fra Gurli Nielsen - i stedet mødte Grete Kristensen 

  

  

 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Information fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Tilgængelighedsudvalget v/Jane Olesen og Jørgen Anker 

Simonsen. 

 

Beslutning Handicaprådet den 31. marts 2011  

Jørgen Anker:  

- Frederikshavn Blindeidræt har et stort ønske om at samle alle tilbud og søger om 

egnede lokaler. 

Hvis problemerne skal løses på Abildgårdsskolen, skal der bl.a. ny belægning med 

ledelinjer mellem kælder og rød klynge, samt nyt gelænder til kælder, hvor 

skydebanen er.  

Man vil forhøre i Børne & Kultur om muligheden for at få lokaler et andet sted. 

Et samarbejde med ”Dansk Handicapråds Fællesråd” er også blevet drøftet -  og 

evt. få fælles lokaler. 

Tages på som punkt på et efterfølgende møde i Handicaprådet.  

 

*** 

- Sygehus Vendsyssel er der nu lavet en aftale med den 28.4.2011: check af 

indgangsparti og udearealer.  

 

*** 

- Else Åris stopper i Tilgængelighedsudvalget, der bliver udpeget et nyt medlem.  

 

*** 

- Opfølgning på punkt fra sidste HR-møde: klage fra elev/lærer om tilgængelighed 

på skole: Tages ved konkret klage op i Tilgængelighedsudvalget. 

 

*** 

- Handicaprådet anbefaler, at byggemødereferater fra igangværelse byggerier 

tilsendes Tilgængeligshedsudvalget (Anders Hind følger op).  

 

*** 

  

Afbud fra Gurli Nielsen - i stedet mødte Grete Kristensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering.  

  

Afbud fra Gurli Nielsen - i stedet mødte Grete Kristensen 

 

Indstilling 

At økonomiorienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 31. marts 2011  

Økonomiorienteringen taget til efterretning.  

Handicaprådet ønsker fortsat, at der manuelt laves en økonomioversigt, hvoraf 

også fremgår reserverede midler. 

  

  

 

Bilag 

Økonomioversigt pr. 23. marts 2011 (dok.nr.31481/11) 

Analyserapport 24.3.2011 - Handicaprådet (dok.nr.32451/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Ingen beslutninger !!! 

 

Beslutning Handicaprådet den 31. marts 2011  

Handicaprådet sagde farvel til Jane fra Tilgængelighedsudvalget, og takkede for 

det store og aktive arbejde, Jane har lagt i Handicaprådet - hun har været en "god 

vagthund" for tilgængelighed.  

  

Afbud fra Gurli Nielsen - i stedet mødte Grete Kristensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 
 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 31. marts 2011 Side 18 af 18 

 

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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