
 

 

 

Referat Handicaprådet 

Ordinært møde 

Dato  26. maj 2011 

Tid 15:30 

Sted Mødelokale 0.28 

NB.   

Fraværende Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen 

samt suppleant 

Stedfortræder   

Medlemmer Anders Hind 

Flemming Klougart  

Gurli Nielsen 

Kurt Nielsen 

Steen Møller 

Peter Nielsen 

Jette Bruun Christensen 

Aksel Jensen 

Bruno Müller 

Jørgen Anker Simonsen 

Nynne Fabricius 
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

4 46053/11 Åben Underskrevet brev til Handicaprådet  

9 53179/11 Åben Økonomirapport HR pr. 19.5.2011 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 26.05-2011.  

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 26. maj 2011  

Dagsordenen godkendt. 

 

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt 

suppleant  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bepd 

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

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra mødet den 28.04.2011.  

 

Indstilling 

At referatet godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 26. maj 2011  

Referatet godkendt. 

 

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt 

suppleant  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Forespørgsel om ny hæderspris til handicappede 

idrætsudøvere 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Blinde Idræt har rettet henvendelse til borgmesteren, om ikke 

Frederikshavn kommune har en eller anden form for hæderspris til handicappede 

idrætsudøvere, der til trods for sit handicap alligevel kan opnå enestående flotte 

sportsresultater? 

  

Nu stilles spørgsmålet; har Handicaprådet en pris, man deler ud – eller 

påtænker Hanciaprådet at lave en pris – ligesom sundhedsprisen?  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Handicaprådet den 26. maj 2011  

Handicaprådet diskuterede evt. Handicappris, ikke en hæderspris til handicappede 

idrætsudøvere, men en pris til personer, som gør noget ekstraordinært til gavn for 

handicappede.  

Nynne laver oplæg til kriterier for tildeling af handicappris.  

 

Handicaprådet svarer Borgmesteren, at der ikke findes en pris, som Handicaprådet 

deler ud til handicappede idrætsudøvere, men stiller samtidig spørgsmålet, om ikke 

"Omtanken" også gælder for handicappede idrætsudøvere ?.   

 

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt 

suppleant  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4796 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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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 med 

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 

 

Supplerende sagsfremstilling - Handicaprådet den 26. maj 2011  

Der er kommet svar fra Borgmester og Kommunaldirektør om fysisk placering af 

handicapkonsulent.  

 

Indstilling - Handicaprådet den 26. maj 2011 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/210 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Til drøftelse. 

 

Beslutning Handicaprådet den 26. maj 2011  

Handicaprådet tilbagesender sagen, idet sagen ønskes sat på en dagsorden til 

behandling i Økonomiudvalget. 

 

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt 

suppleant  

 

Bilag 

Underskrevet brev til Handicaprådet (dok.nr.46053/11) 
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5. Etablering af yderligere 2 p-pladser ved RådhusCentret til 

handicappede 

 

Sagsfremstilling 

Til Handicaprådet  

  

Parkerings pladser til handicappede 

  

Undertegnede anmoder om på næste møde at der på dagsordenen optages 

følgende:  

  

Etablering af yderlig to p- pladser til handicappede ved nord-siden af 

Rådhuscenteret.  

  

På mødet vil jeg redegøre for anmodningen, - og vedlægge billedmateriale vedr. 

placeringen.  

  

Venlig hilsen 

Bruno Müller 

  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Handicaprådet den 26. maj 2011  

Handicaprådet indstiller, at omhandlede 2 pladser, som de er og findes,  omdannes 

til p-pladser for handicappede. 

Handicaprådet påtager sig finansieringen med hensyn til 2 skilte og påmaling af 

pladserne. 

 

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt 

suppleant  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/4795 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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6. Information fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Rådets formand:  

a) Præsentation af direktør Jes Lunde, som kommer tilstede kl. 16.00.  

 

*** 

 

b) Orientering om gågaderegulativ.  

 

*** 

  

  

Information fra Rådets medlemmer: 

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat: 

 

Beslutning Handicaprådet den 26. maj 2011  

ad a) Jes Lunde kom tilstede og gav en kort præsentation af sig selv. Velkommen 

til Jes. 

ad b) Kommentarer fra forskellige interessenter skal først  indarbejdes i forslag 

til gågaderegulativ, hvorefter det udsendes, - først herefter skal høringssvar gives 

fra Handicaprådet.  

Nynne har udarbejdet et sammenskriv med HR´s input til det foreliggende forslag.  

Nynne har desuden udarbejdet et omformuleret regulativ, som HR herefter har 

godkendt og fremsender til Teknisk forvaltnings evt. videre behandling.  

 

*** 

Fra medlemmerne: 

Aksel Jensen: Bofællesskaberne skal have ABA-anlæg etableret, hvilket vil 

medføre en stigning i huslejen med 100-150 kr. pr. beboer - dette har ikke været 

sendt til høring i Handicaprådet ! 

Peter Nielsen: oplyser at kommunen efter 2 dødsulykker har rettet henvendelse 

ang. ABA-anlæg til boligforeningerne, men at disse  ikke er villige til at påtage sig 

udgiften hertil. Peter Nielsen pointerer, at det ikke er et pålæg, men et tilbud at få 

etableret ABA-anlægget. 

 

*** 

Aksel Jensen: Foreslår at HR sender brev til Færdselssikkerhedsudvalget, om 

hvorfor der er valgt en politiker som formand i stedet for afgåede formand Jane 

Olesen. HR er således ikke længere repræsenteret i udvalget.  

 

*** 

Bruno Müller: Hjernesagen p.t. Knivholtvej flytter i Skolegade indtil 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Senhjerneskadecentret er færdigbygget. 

Hjernesagens medlemmer mangler den hjælp fra forvaltningens 

hjerneskadekoordinatorer, som de hidtil har haft, hvad er der sket ?. 

Dan Hansen: Hjerneskadekoordinatorerne er pålagt en hel del 

myndighedsopgaver, og det går ud over den tidligere faste træffetid ved 

Hjernesagen hver 2. uge for pårørende/hjerneskadede.  

 

*** 

Fra Sekretariatet: 

Handicaprådet tilbydes budgetorientering - budget 2012 tirsdag den 9. august kl. 

10.30 til ca. 12.00 på Rådhuset, lokale 0.23. 

*** 

   

  

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt 

suppleant  
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7. Information fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Tilgængelighedsudvalget v/Jørgen Anker Simonsen  

 

Beslutning Handicaprådet den 26. maj 2011  

Tilgængelighedsudvalget er udvidet med Birte Pedersen fra Psykiatriområdet.  

 

*** 

Test af nyt kryds i Viborg den 10. august forsøges ændret til en dato, hvor 

Tilgængelighedsudvalget istedet vil afholde sit møde i Viborg.  

 

*** 

Fristed for blinde - en arkitekt har lavet en projekt, som umiddelbart ser spændende 

ud.  

 

*** 

  

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt 

suppleant  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Information fra handicapkonsulenten 

 

Sagsfremstilling 

Velkomst og præsentation af handicapkonsulent. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 26. maj 2011  

Nynne blev budt velkommen, og præsenterede herefter sig selv.  

Den fornemste opgave bliver at fange nye regler, og ikke mindst: Hvordan 

håndterer Frederikshavn kommune dem.  

Særlige ændringer sættes fremover på dagsordenen til Handicaprådet (dog ikke 

ankeafgørelser).  

 

Der efterspørges en funktionsbeskrivelse for handicapkonsulenten.  

 

Ny titel til handicapkonsulenten blev drøftet, og Handicaprådets medlemmer 

besluttede fremover at benævne Nynne som HANDICAPRÅDSKONSULENT.  

  

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt 

suppleant  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Orientering om Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 26. maj 2011  

Den økonomirapport systemet kan præstere, siger ikke Handicaprådet noget, - 

derfor ønskes manuelt lavet rapport, hvoraf også fremgår bevilgede fremtidige 

tilskud. 

  

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt 

suppleant  

 

Bilag 

Økonomirapport HR pr. 19.5.2011 (dok.nr.53179/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10. Eventuelt 

 

Beslutning Handicaprådet den 26. maj 2011  

Ingen bemærkninger.  

  

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt 

suppleant  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bedp 

 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 
   

      

Jørgen Anker Simonsen 
   

 

      

Gurli Nielsen 
   

      

jane olesen 
   

      

Aksel Jensen 
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