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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. april 2011. 

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 28. april 2011 

Dagsordenen godkendt. 

 

Fraværende: Bruno Müller 

 

 
 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 31. marts 2011.  

  

 

Indstilling 

At referatet godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. april 2011 

Referatet godkendt. 

 

Fraværende: Bruno Müller. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 28. april 2011 Side 6 af 20 

 

 

3. Indmelding til rammeaftale 2012, høring 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

I marts 2011 vedtog Folketinget en ny lov vedrørende rammeaftalen på det sociale 

område. Rammeaftalen på det sociale område skal fremover bestå af to dele: En 

udviklingsstrategi og en styringsaftale. Selve rammeaftalen omfatter alle sociale 

tilbud i Nordjylland. Styringsaftalen omfatter de tilbud, som har flest forskellige 

kommunale købere og højest kompleksitet. 

  

Ansvaret for koordineringen af samarbejdet mellem kommunerne og kommunerne 

og regionen, er desuden fremadrettet placeret i kommunerne.  

  

Udviklingsstrategien  

skal sikre, at kommuner og region har et oplyst grundlag at planlægge det sociale 

område ud fra. Udviklingsstrategien skal bestå af et samlet skøn over behovet for 

oprettelse af nye pladser og tilbud og et overblik over, hvilke forebyggende 

foranstaltninger, som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, og 

som kan have betydning for planlægningen og udviklingen af tilbud på det sociale 

område. I bemærkningerne til lovgivningen fremgår det, at kommunalbestyrelserne 

skal have en drøftelse af kommunens visioner samt behov for nye pladser og 

tilbud. I drøftelsen og den efterfølgende tilbagemelding om ovenstående behov, 

skal alle sociale tilbud tænkes ind. 

  

Udviklingsstrategien skal bestå af:  

·       Ønsker og løsningsmuligheder i forhold til den faglige udvikling i 

tilbuddenes indhold på baggrund af den behovsmæssige udvikling, der har 

været i de foregående år 

·       Muligheder for fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud 

·       Koordinering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende 

tilbud 

·       Udviklingsplaner for botilbud med mere end 100 pladser (§§107-110) 

·       Kommunernes forebyggende foranstaltninger, som de har etableret eller 

planlægger at etablere, og som har betydning for planlægning og udvikling 

af de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen 

·       Samlet skøn over behov for oprettelse af nye pladser og tilbud  

·       Desuden indgår oplysninger om driftherreændringer for det kommende år 

Tilbagemeldingen på de ovenstående punkter skal indsendes til sekretariatet 

senest d. 13. maj.  

  

Styringsaftalen  

har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling på de sociale 

tilbud. Styringsaftalen skal indgås for de sociale tilbud, der ud over driftsherren 

anvendes af mindst 3 andre kommuner og som desuden har en høj grad af 

kompleksitet. Styringsaftalen kan indgås for tilbud, som kommunen i dag driver, 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/1388 

 Forvaltning: Center for Social og 

Sundhedsmyndighed og Center for 

Familie 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SOU/BUU 
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men hvor kundegrundlaget ikke er så stort, og hvor der vil være behov for at 

arbejde sammen på tværs af kommunegrænser. Hvis det vurderes relevant, kan 

disse tilbud undtages styringsaftalen.  

  

Styringsaftalen skal bestå af:  

·       En oversigt over hvilke konkrete tilbud der er omfattet af rammeaftalen 

(alle sociale tilbud i Nordjylland) 

·       Aftaler om udvikling af taksterne for tilbud omfattet af styringsaftalen  

·       Prisstrukturen for de omfattede tilbud 

·       Principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og 

lukning af tilbud 

·       Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud 

·       Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser  

·       Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelser om overtagelse af regionale 

tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå t il 

rådighed for de øvrige kommuner 

·       Overvejelser om anvendelse af sær- og enkeltmandsforanstaltninger 

  

Til brug for fastlæggelsen af, hvilke tilbud, der skal omfattes af styringsaftalen, skal 

kommunerne kategorisere deres tilbud i 3 kategorier:  

1.    Tilbud, som kommunen altid har drevet, og hvor tilbuddet som 

udgangspunkt er oprettet med sigte på egne borgere, men hvor der kan 

ske salg af enkelte pladser til andre kommuner  

2.    Tilbud, som kommunerne i dag driver, men hvor kundegrundlaget ikke er 

så stort, og hvor der vil være behov for at arbejde sammen på tværs af 

kommunegrænser. Tilbud, hvor der samlet set kun er et tilstrækkeligt antal 

borgere til målgruppen, hvis man samler borgerne fra 2-3 kommuner.  

3.    Tilbud, hvor der som udgangspunkt er 4 kommuner eller flere, der køber 

pladser. Opretholdelsen og udviklingen af tilbuddene fordrer et større 

geografisk område, for at sikre kundegrundlaget. Der vil være behov for en 

høj grad af koordinering. Desuden er det vedtaget i den administrative 

styregruppe i Nordjylland, at der også skal være tale om tilbud af høj 

kompleksitet.  

Denne kategorisering skal indsendes til sekretariatet for rammeaftaler inden d. 13. 

maj 2011.  

Bilag med udkast til indmeldingen til Udviklingsstrategien, udkast til kategorisering 

af tilbud til brug for udarbejdelse af Styringsaftalen samt en oversigt over 

definitioner på målgrupper og tilbud eftersendes. 

 

Indstilling 

Til høring 

 

Beslutning Handicaprådet den 28. april 2011 

Handicaprådet tager materialet til efterretning. 

  

Fraværende: Bruno Müller 
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Bilag 

Indmelding t il udviklingsstrategien, 2012, høring i Handicaprådet (dok.nr.41444/11) 

Kategorisering af sociale tilbud til Styringsaftalen, Frederikshavn Kommune 2012 (dok.nr.41450/11) 

Oversigt over definitioner på målgrupper og tilbudstyper (dok.nr.41440/11) 
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4. Regnskab 2010 - social- og sundhedsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Socialudvalgets Regnskab 2010 

 

Ved udgangen af året lyder det korrigerede budget på 820,7 mio. – men dette er inkl. 

en teknisk tillægsbevilling på 16,6 mio. kr., givet af budgettekniske årsager, for at sikre 

overholdelsen af bevillingsreglerne. Der skal derfor ses bort herfra ved vurderingen af 

regnskabsresultatet. Det korrigerede budget – excl. de tekniske tillægsbevillinger udgør 

804,1 mio. kr. og det faktiske forbrug 814,7 mio. kr.  

  

  

Faktisk regnskab overstiger det korrigerede budget (804,1) med 10,6 mio. kr. I forhold 

til det forventede regnskab pr. 30.09.10 er der tale om en forbedring på 6,0 mio. kr..  

Det forbedrede regnskabsresultat er gunstigt påvirket af karensperiodens ophør, pr. 

30.09.10, samt at de kommunale udførere har ført en stram ressourcestyring, der 

resultatmæssigt har været bedre end forventet. 

Endvidere vedrører 1,1 mio. kr. manglende overførsel til anlægskonti, hvorfra at udgifter 

til leasingydelse på hjemmeplejebiler afholdes - på anlægskontoen er der et tilsvarende 

merforbrug.  

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse 

vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning.  

  

  

Årsberetningerne omfatter:  

 Kort præsentation af området  

 Orientering om regnskabsresultatet  

 Gennemgang af opnåede resultater i 2010  

  

Nettoresultatet, opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, udviser et 

merforbrug på kr. 10,4 mio., hvilket svarer til en afvigelse på ca. 1,3 %.  Og fordeler sig 

således:  

  

  Af materialets hovedtal kan fremdrages:   

  ("-" = overskud,  "+" = underskud) 

Beløb i 1.000 kr.  
  

Afdeling 

Korrigeret 

Budget 

2010 

Årets 

resultat 

Heraf 

overførsels-

udgifter 

Heraf  

service-

udgifter 

  

  

Sundhed og Handicap 79.053 -233 
 

-233 
  

 
  

   
  

Myndighedsafdelingen 705.900 3.126 -89 3.215   

 

  
   

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/2972 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Ældreafdelingen 19.611 4.547 
 

4.547   

 
  

   
  

Økonomi- og 
planlægning -449 2.921 

 

2.921 
  

            

Samlet resultat 804.115 10.361 -89 10.450   

Heraf kan overføres til næste år  
  

*0  10.450 

   

       *  På områderne indenfor overførselsudgifter er der et mindreforbrug på kr. 0,1 mio.:  

Jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, 

omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, 

omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til følgende regnskabsår.  

I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på områder med 

overførselsudgifter. - uanset om der har været tale om over- eller underskud. 

  

  

Fra årsberetningen i Ældreafdelingen skal specielt bemærkes: 

Regnskabsresultatet for Ældreområdets kommunale udførere er belastet med overført 

underskud fra 2009 på 14,5 mio. kr. Hertil kommer – også vedrørende ældreområdet - 

et restunderskud fra tidligere år på 4,2 mio. kr. (oprindeligt på 12,0 mio. kr.). Beløbet er 

rent teknisk placeret under Økonomi - og planlægningsafdelingen.  

Isoleret for indeværende års drift er der tale om et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. som 

anvendes til afdrag på det akkumulerede underskud.  

De budgetmæssige reduktioner og nye udgiftsreducerende tiltag, der er forudsat i 2011, 

og som var nødvendige for at kunne afsætte et budget indenfor de udmeldte/mulige 

rammer for Socialudvalgets område, fordrer fortsat konstant fokus på økonomistyring 

og ressourceforbrug. Det vurderes derfor særdeles udfordrende for ældreområdet også 

at skulle kunne generere likviditet til fremadrettet gældsafvikling  

  

På ældreboligområdet er pensionistboligerne i Ravnshøj pr. 01.01.10 overdraget til 

boligforeningen.  

I salgssituationen blev der ikke taget stilling til det budgetterede udgifter samt indtægter 

vedr. lejeindtægter, optaget under ældreområdet både for regnskabsåret 2010 og 

fremadrettet. Nettobeløbet udgør et indtægtskrav på 0,4 mio. kr.  

Det anbefales at dette forhold korrigeres i forbindelse med den samlede 

overførselssag, således at beløbet efterlades i 2010.  

  

ANLÆG: 

På Udvalgets anlægsprogram overføres et overskud på ca. kr. 29,0 mio. 

Mindreforbruget skyldes væsentligst forsinkede projekter. Oversigt kan findes på side 

85 i Socialudvalgets årsberetning 

  

Sundhedsudvalgets Regnskab 2010  

Det korrigerede budget for Sundhedsudvalgets bevillingsområde i 2010, udgør kr. 

205,3 mio. netto og det faktiske forbrug kr. 207,7 mio.  

Nettoresultatet udviser således et merforbrug på kr.2,4 mio., hvilket svarer til en 

afvigelse på ca. 1,2%.  
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Budgetrevisionen pr. 30.09.10 angav et forventet merforbrug for året på i alt ca. kr. 1,0 

mio. netto. 

I forhold til 30.09.10 er der tale om et yderligere merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket 

skyldes en markant udgiftsstigning i årets sidste kvartal på medfinansiering af 

sundhedsudgifter til Regionen. 

  

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse 

vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning.  

  

Årsberetningerne omfatter:  

 Kort præsentation af området  

 Orientering om regnskabsresultatet  
 Gennemgang af opnåede resultater i 2010  

  

Som anført i vedhæftede årsberetning, er der sammenlagt på Udvalgets 

bevillingsområde et merforbrug på kr. 2,4 mio., hvoraf specielt skal fremhæves:  

  

Myndighedsafdelingen. 

Regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering og udviser 

et merforbrug på 6,5 mio. kr. hvilket svarer til en afvigelse på ca. 4,9 %, i forhold til det 

korrigerede budget.  

Pr. 31.12.10, er der et merforbrug på 3,8 mio.kr., ud over det forudsete ved 

budgetrevisionen pr. 30.09.10, hvilket især skyldes en markant udgiftsstigning i årets 

sidste kvartal på medfinansieringsudgifterne.  

  

Sundheds- og Handicapafdelingen. 

Regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering og udviser 

et netto mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på ca. 5,6 %, i 

forhold til det reviderede budget. 

  

Pr. 31.12.10 er der et yderligere mindreforbrug på 2,3 mio.kr., ud over det forudsete 

ved budgetrevisionen pr. 30.09.10, hvilket primært skyldes mindreudgifter på 

sundhedscentrene samt hjælpemidler.  Det oparbejdede overskud på 

sundhedscentrene er genereret med henblik på afholdelse af anlægs -og 

etableringsudgifter i 2011 vedrørende ændring af de fysiske rammer på 

Sundhedscentret i Skagen, herunder flytteudgifter, indkøb af redskaber, etablering af IT 

samt inventar i øvrigt.  

Regnskabsteknisk anbefales disse midler overført til anlægskonti, således at 

driftsregnskabet for 2011 ikke påvirkes heraf.  

  

Anlæg 

Sundhedsudvalgets udgifter til leasing af hjælpemidler bogføres og budgetteres på 

anlægskonti.  

I 2010 er der betalt leasingydelser for ca. 6.8 mio. kr. hvilket svarer til det korrigerede 

budget.  
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Beslutning Sundhedsudvalget den 5. april 2011 

Indstillingen godkendt.  

  

Beslutning Socialudvalget den 6. april 2011 

Socialudvalget godkender regnskabet, og videresender til Byrådets behandling.  

    

Indstilling 

At Handicaprådet tager regnskaberne til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. april 2011 

Regnskabet taget til efterretning.  

 

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Bilag 

SOU - Regnskab 2010.pdf  (dok.nr.34178/11) 

SUU - Regnskab 2010.pdf  (dok.nr.33990/11) 
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5. Høring om nyt gaderegulativ 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har med udgangspunkt i de eksisterende gaderegulativer for 

de 3 tidligere kommuner udarbejdet et forslag til et samlet gaderegulativ for 

Frederikshavn Kommune. Dette forslag vil Teknisk Forvaltning forelægge til 

diskussion på et møde med ældrerådet og handicaprådet, mandag den 11 -04-2011 

kl. 16.30 i byrådssalen, Frederikshavn Rådhus. 

  

 

Indstilling 

- At regulativet drøftes 

- At der udarbejdes høringssvar.  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. marts 2011  

Ældrerådet finder det positivt med et fælles gaderegulativ for de 3 byer, og har 

følgende bemærkninger: 

  

         Under "særlige regler for kørsel i gågader" bør det overvejes at tilføje 

undtagelse vedr. ældre gangbesværede, der bør have adgang til 

forretninger med taxa ved lav hastighed.  

         Sæby Torv ejes af handelsstandsforeningen, der nedlægger torvets P-

pladser i sommerperioden. Dette begrænser handlemuligheden betydeligt 

for ældre gangbesværede. Muligheder for at bevare P-pladserne i 

sommerperioden bør overvejes.  

  

Ældrerådet deltager med 3 medlemmer til høringsmødet den 11-04-2011.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. april 2011 

Høringssvar udarbejdes af Kurt Nielsen og Jørgen Anker Simonsen.  

 

Fraværende: Bruno Müller. 

 

Bilag 

Nyt Gaderegulativ 2011 (dok.nr.132439/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15471 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: Ældrerådet 
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6. Fr.havn Blinde Idræt - tilgængelighed lokaler  

 

Sagsfremstilling 

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.  

  

 

Indstilling 

At Fr.havn Blinde Idræts situation drøftes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 28. april 2011 

Jørgen Anker Simonsen har modtaget svar fra Center for kultur & fritid, Uffe Borg, 

som ikke umiddelbart har mulighed for at anvise mere egnede lokaler. Sagen vil 

blive forelagt en arbejdsgruppe under folkeoplysningsudvalget, hvor lokalefordeling 

sæson 2011/2012 drøftes den 1. juni 2011. 

Handicaprådet opfordrer kraftigt til, at FBI tildeles egnede lokaler, og brev herom 

sendes til Uffe Borg.  

  

Fraværende: Bruno Müller. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/3727 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Dialogmøde mellem Handicaprådet og Børne- og 

ungdomsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Forud for den politiske budgetproces for budgetåret 2012 afvikles dialogmøde 

mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget. 

Handicaprådets medlemmer vil blive indbudt til et dialogmøde den 11. august 

2011. 

  

Handicaprådet bedes forud for mødet fremsendet punkter til drøftelse i mødet. 

 

Indstilling 

At forslag til punkter til drøftelse oplistes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 28. april 2011 

Punktet genoptages i juni mødet. 

Flemming, Peter, Anders og Jette kan ikke deltage i dialogmødet.  

 

Fraværende: Bruno Müller. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3566 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Information fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra Rådets medlemmer: 

Anders Hind: Senhjerneskadecentret - udbud 2. etape: 2011-priser er steget 

voldsomt, så der er opstået et "sparekatalog" på 2 mio kr. Standarden i etape 1 og 

2 skal være ens, så det er de ydre rammer, der spares på  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

Ingen svar fra Direktion og ØKU om fysisk placering af handicapkonsulent - der 

rykkes for svar. 

 

Beslutning Handicaprådet den 28. april 2011 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Fraværende: Bruno Müller. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Information fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Tilgængelighedsudvalget v/Jørgen Anker Simonsen  

Opfølgning på tidligere møder:  

Beskrivelse af, hvad der er galt på Kastanjegården og hvad der blev talt om i 

Tilgængelighedsudvalget referat nr. 32.  

Rampen i gården er for smal og for stejl. Rampen er kun 1,13 cm bred på det 

smalleste sted i svinget, skal være min. 150 cm bred. Det er meget besværligt for 

en minicrosser at svinge på rampen. Faldet på rampen er 90 0/00 og må max være 

50 0/00, hvilket svarer til 1:20 eller 50 mm/m 

Evt. bør rampen trækkes tættere på bygningen. 

Handicaprådet sender orientering til bygningsejeren om, at der bør etableres en 

korrekt rampe.  

*** 

 

Beslutning Handicaprådet den 28. april 2011 

Der sendes brev til Mikael Jentsch vedr. Kastaniegården. 

*** 

På Koktvedvej er der stadig problemer ved overgange - men ordnes i løbet af 

efteråret. 

*** 

Dorthe har deltaget i kursus for Tilgængelighedsrevisorer. 

*** 

Det indstilles til Byrådet, at Dorthe bliver suppleant for Jørgen Anker Simonsen.  

*** 

Viborg - testpersoner fra blindegruppen efterspørges fra Jørgen Anker.  

*** 

Tilgængelighedsudvalget mangler et medlem - DH giver tilbagemelding. 

*** 

Frederikshavn sygehus forplads + forhal er besigtiget af Tilgængelighedsudvalget.  

*** 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Fraværende: Bruno Müller. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 28. april 2011 Side 18 af 20 

 

 

10. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering.  

 

Indstilling 

At økonomiorienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. april 2011 

Økonomiorienteringen givet mundtligt - ingen økonomirapport til dette møde.  

 

Fraværende: Bruno Müller. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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11. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Ingen beslutninger !! 

 

Beslutning Handicaprådet den 28. april 2011 

Ingen bemærkninger.  

 

Fraværende: Bruno Müller. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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Kurt Nielsen 
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Jette Bruun Christensen 
   

      

Jørgen Anker Simonsen 
   

 

      

Gurli Nielsen 
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Aksel Jensen 
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