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1. Godkendelse af dagsordenen til mødet 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 29. september 2011.09.21 

  

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

Dagsordenen godkendt. 

  

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 

  

 

 
 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 25. august 2011.  

  

 

Indstilling 

At referatet godkendes.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011 

Referatet godkendt med få ændringer.  

  

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Kørsel til læge og speciallæge, midlertidig sygekørsel til 

Ungdomsuddannelserne - aftale med NT´s kommunale 

kørselsordning 1. maj 2012 

 

Sagsfremstilling 

Kørsel til læge og speciallæge havde Frederikshavn kommune i foråret 2011 i 
udbud i henhold til gældende lovgivning. Dybvad Taxi og Skagen Taxa vandt 

udbuddet og har kontrakt for perioden 1. juni 2011 – 30. april 2012 med mulighed 
for forlængelse.  
Udbuddet er lavet i samarbejde med Center for Skole og Ungdom vedr. sygekørsel 

af elever som går på en ungdomsuddannelse. 
  
Pensionister (i det følgende kaldet borger) kan i henhold til Sundhedslovens § 170 

og bekendtgørelse nr. 1496 af 16. december 2009 i tilfælde, hvor offentlige 
transportmidler ikke kan benyttes på grund af sygdom, få kørselsgodtgørelse til 
egen læge. Ligeledes kan der ydes kørselsgodtgørelse til nærmest beliggende 

speciallæge.  
  
I henhold til Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i 

ungdomsuddannelserne nr. 578 af 09/06 2006 påhviler det kommunen, at 
tilrettelægge vederlagsfri befordring til uddannelsessøgende, der midlertidigt ikke er 
i stand til ved egen hjælp at tilbagelægge vejen mellem bopælen og 

uddannelsesstedet på grund af sygdom eller invaliditet.  
  
For at opnå den mest økonomisk fordelagtige pris for Frederikshavn Kommune, 

undersøges muligheden for at lade NTs kommunale kørselsordning varetage 
kørslen med virkning fra 1. maj 2012, når nuværende kontrakter udløber. I forvejen 
benyttes NTs kørselsordning til kørsel til genoptræning og aktivitetscentrene.  
  
De områder, der i Frederikshavn kommune er omfattet af kørsel med NTs 
kørselsordning, har opnået besparelser ved brug af denne ordning. Det vurderes, 

at jo flere brugere, der er tilsluttet ordningen, jo større er muligheden for samkørsel, 
og dermed øges muligheden for at opnå yderligere besparels er. Ordningen 
medfører, at der vil blive behov for flere kommunale ressourcer til administration, 

men erfaring fra andre kommuner viser, at der til trods herfor er besparelser at 
hente.  
  
Såfremt NTs kørselsordning skal benyttes, skal NT fremover årligt stå for udbud i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18EF af 31. marts 
2004.  
  
Ændring i nuværende procedure, såfremt NTs kørselsordning benyttes  
Borgere kan efter ansøgning bevilliges taxakørsel til læge og speciallæge hvis de 
varigt er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler. De modtager en 
bevilling fra Borgerservice. Borgere som ikke er varigt ude af stand til at benytte 

offentlig transport, men som på enkelte dage har behov for kørsel til egen 
læge/speciallæge, indhenter mundtlig bevilling i Borgerservice.  
  
Nugældende procedure: Borger bestiller selv taxaen hos leverandøren.  
Ved brug af NTs kørselsordning: Borgeren skal ringe til Borgerservice for at bestille 
kørslen.  
  
Nugældende procedure vedr. sygekørsel til Ungdomsudddannelserne: Skolerne 
kontakter kommunen for bestilling og godkendelse af kørsel og indhenter 

lægeerklæring eller anden sagkyndig erklæring til brug for vurdering af 
kørselsbehovet. Efter godkendelse bestiller skolen kørslen.  
Ved brug af NTs kørselsordning: Godkendelsesproceduren er den samme, men 

kørslen bestilles nu af Borgerservice og ikke af skolen.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/8960 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: suma 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Ventetider og køretider med nuværende ordning  
Samkørsel foretages i det omfang, at det er foreneligt med årsagen til kørslen og 

ved iagttagelse af  
- at omvejstiden i byområde for borgeren højst må være 150% af den tid som 
direkte kørsel mellem hjem og læge/speciallæge tager og må ikke overstige 45 

minutter.  
- at omvejstiden uden for byområde højst må være 100% af direkte transporttid og 
må ikke overstige 55 minutter.  
- at afleverings- og afhentningstid før og efter konsultationen hos lægen max må 

være 15 minutter.  
  
Ventetider og køretider med NTs kørselsordning 
Samkørsel foretages i det omfang, at det er foreneligt med årsagen til kørslen og 
ved iagttagelse af  
- at omvejstiden både i og udenfor byområde højst må være 100% af direkte 
transporttid, dog tilladt op til 20 minutter.  
- at afleverings- og afhentningstid før og efter konsultationen hos lægen max må 

være 30 minutter.  
  
Ved begge kørselsordninger vil befordringen i de fleste tilfælde kunne udføres med 

normal bil, hvor borgeren sidder i almindeligt bilsæde og eventuelle hjælpemidler 
kan pakkes samme og fragtes i bagagerummet. Der vil ligeledes være kørsler, hvor 
der er behov for li fttaxa. I enkelte tilfælde kan der være behov for ledsager.  
Leverandøren skal sikre sig, at borgeren der har brug for chaufførhjælp ved ind - og 
udstigning og hjælp ved hjemmet og lægens konsultation får denne hjælp. 
Chaufføren skal udvise konduite og fleksibilitet.  
  
Konsekvenser for borgeren  
Ændringen får ikke nogen økonomisk betydning for borgeren, men i forhold til nu vil 
der i videst muligt omfang blive samkørsel med andre borgere i forbindelse med 
kørsel til genoptræning, aktivitetskørsel, sygehuskørsel.  
Ændringen kan betyde, at køretid og/eller ventetid øges i forhold til nuværende 
praksis, mens andre vil opleve kortere køretid.  
  
Sagen fremsendes til høring i Ældrerådet, for så vidt angår konsekvenserne 

for ældre borgere, samt i Handicaprådet. 

  

 

Indstilling 

Borgerservice indstiller at Frederikshavn Kommune med virkning fra d. 1. maj 2012 

tilslutter sig NTs kommunale kørselsordning i forbindelse med kørsel  til læge og 

speciallæge, midlertidig kørsel med syge/handicappede elever på 

ungdomsuddannelserne med henblik på at opnå den for Frederikshavn kommune 

mest økonomisk fordelagtige pris på kørslen. 

  

Beslutning Ældrerådet den 27. september 2011  

  

Ældrerådets høringssvar:  

Ældrerådet tilslutter sig indstillingen fra Borgerservice uden yderligere 

bemærkninger.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

HR følger indstillingen. men ønsker en løbende evaluering af NT-ordningen – 
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herunder tids forbrug.  

  

  

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 
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4. Rammeaftale 2012 for det sociale område 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund 

Kommunalbestyrelserne i Region Nordjylland skal indgå en rammeaftale for det 

specialiserede socialområde og der skal indgås aftale med Regionsrådet for så vidt 

angår de tilbud, som drives af Region Nordjylland. Den årlige rammeaftale skal 

omfatte den faglige udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale 

tilbud på det specialiserede socialområde.  

Rammeaftalen for 2012 er drøftet i en række administrative fora, herunder Den 

administrative styregruppe på socialområdet, socialdirektørkredsen. Endvidere 

drøftede kommunaldirektørkredsen rammeaftalen på sit møde den 12. august 2011 

og anbefaler Rammeaftalen, herunder forslaget om en takstreduktion på 2 % til 

godkendelse.  

Endvidere har KKR Nordjylland drøftet udkast til Rammeaftale 2012, den 26. 

august 2011.    

  

Sagsfremstilling  

Lovgrundlaget for kommunernes overtagelse af koordineringsopgaven på det 

specialiserede socialområde blev vedtaget den 3. marts 2011, og opgaven med 

koordinering af rammeaftalen 2012 overgik dermed til kommunerne.    

Det overordnede politiske mål med rammeaftalen for 2012 er at sikre borgerne de 

tilbud, de har behov for inden for rammeaftalens område. Det er ligeledes, at sikre 

og styrke den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænserne, så 

alle kommuner til stadighed er i stand til at levere de rigtige tilbud af høj kvalitet.  

Rammeaftalen består af en økonomisk styringsaftale og en faglig 

udviklingsstrategi. Den økonomiske styringsaftale har til formål, at lægge rammerne 

for kapacitets- og prisudvikling for de specialiserede tilbud på socialområdet i den 

nordjyske region, samt øge bevidstheden om de styringsmæssige konsekvenser af, 

at kommunerne er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på 

tværs af kommunegrænser. Udviklingsstrategien har fokus på de politiske og 

faglige mål for udvikling af tilbud, nye målgrupper m.v., således at kommuner og 

region har et så godt grundlag som muligt til planlægning og tilpasning på det 

sociale område.  

  

Styringsaftalen:   

I forhold til Rammeaftale 2011 er der i udkast til Rammeaftale 2012 lagt op til en 

styrkelse af den økonomiske styring og incitamenter til styrkelse af 

budgetoverholdelse i det enkelte tilbud. Rammeaftale for 2012 indeholder således 

forslag om 

  

         at taksterne skal reduceres med 2 % af beregningsgrundlaget, fordelt efter 

eget ønske over de tilbud, som man har driftansvaret for,  

         at budgetoverskridelser indenfor en ramme på 5 % skal findes i eget budget og 

derved minimere takststigninger, som følge af overskridelser.  

Endvidere er der i styringsaftalen udarbejdet aftaler og spilleregler i forhold til 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/1388 

 Forvaltning:  

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: BUU/SOU/BR 
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oprettelse og lukning af pladser og håndtering af tillægsydelser.    

  

Udviklingsaftalen refererer til Handicapkonvent ionen og udgør den principielle 

ramme for aftalen. På baggrund af de kommunale tilbagemeldinger vurderes, at 

der ikke er større ændringer i efterspørgs len efter tilbud på det spec ial iserede 

socialområde.  ADHD og børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser 

nævnes dog af flere kommuner som et område, hvor der forventes  stigende 

efterspørgsel.  

I udvik lingsstrategier er der udpeget 3 fokusområder,  

  

         enkeltmandsprojekter, hjerneskadeområdet og færdigbehandlede 

retspsykiatriske patienter.  

  

KKR Nordjylland behandlede udkast til Rammeaftale 2012 på det sociale område 

på sit møde den 26. august 2011. KKR Nordjylland anbefaler 

kommunalbestyrelserne at godkende rammeaftalen, herunder.  

  

         At der gennemføres en takstreduktion på 2 pct. af beregningsgrundlaget  

         At der i udviklingsstrategien sættes særligt fokus på t re områder 

(enkeltmandsprojekter, færdigbehandlede retspsykiat riske patienter og 

hjerneskadeområdet) 

         At der i 2012 i forhold til projekt for færdigbehandlede psykiatriske patienter, 

tværfagligt og tværsektorielt, skal arbejdes videre med beskrivelse af et 

botilbud for færdigbehandlede retspsykiatriske patienter, inden projektet 

sendes til endelig godkendelse.  

  

Sagen fremsendes til høring i Handicaprådet. 

  

 

Indstilling 

Direktørerne med ansvar for det sociale og familie området indstiller til 

Kommunalbestyrelsens godkendelse 

  

         At de tilbud Frederikshavn Kommune på nuværende tidspunkt er ved 

at opføre i regi af SenhjerneskadeCenter Nord og Koktvedstien – 

grundet beslutning i den Administrative Styregruppe om, at kategori 2 

tilbud fremover skal indgå i Styringsaftalen – flyttes til kategori 1 (tilbud 

kommunen selv anvender) indtil takstberegningsgrundlaget er 

godkendt.  

         At rammeaftalen for det sociale område 2012 godkendes  

         At der i 2012 gennemføres en takstreduktion på 2 pct. af 

beregningsgrundlaget for de samlede rammeaftaletilbud  
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Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

  

Handicaprådet følger indstillingen, med følgende bemærkning: Hvordan sikrer man 

sig styrkelse den faglige udvikling ? 

  

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 

 

Bilag 

Bilag 1 Foreløbige takstindberetninger til Rammeaftalen 2012 (september 2011).xls  (dok.nr.98007/11) 
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5. Rammeaftale 2012 for specialundervisningsområdet 

 

Sagsfremstilling 

  

Rammeaftalen 2012 for specialundervisningsområdet er den 15. august behandlet 

og godkendt i Den Administrative Styregruppe for specialundervisningsområdet, 

med henblik på behandling og godkendelse af kommunalbestyrelserne i de 11 

kommuner i Region Nordjylland.  

  

  

Senest den 15. oktober 2011 skal Regionsrådet og de 11 nordjyske 

kommunalbestyrelser have godkendt det kommende års rammeaftale.  

  

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland 

drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge (Center 

for døvblindhed og høretab) efter folkeskoleloven samt undervisning på 

kommunikationsinstitutterne (Institut for Syn og Hørelse samt Taleinstituttet) efter 

lov om specialundervisning for voksne. De regionale tilbud omfatter tillige ydelser 

efter lov om social service.  

  

Som oplæg til rammeaftalen er der udarbejdet Udkast til rammeaftale 

specialundervisningen 2012 med ydelseskatalog og ny aftalemodel for 

kommunikationsinstitutterne. Udkastet er udarbejdet efter kommunalt ønske om en 

forenklet betalingsmodel samt om at takstfinansiere en større del af ydelserne. Den 

nye aftalemodel har til hensigt at skabe mere fleksible vilkår for kommunernes valg 

og levering af ydelser.  

  

Kommunerne løser flere opgaver i eget regi eller i samarbejde med 

nabokommuner, hvilket har bevirket en mindre efterspørgsel på ydelser fra 

Taleinstituttet. Da det er vanskeligt for Taleinstituttet at tilpasse sig faldet i 

indtægter på ca. 2,5 – 5 mio. kr. for 2012 anbefales det at kommunernes ændrede 

anvendelse af ydelser fra Taleinstituttet udskydes til 1. oktober 2012.  

  

Idet der er usikkerhed om kommunernes efterspørgsel efter Taleinstituttets ydelser 

efter 2012 er det aftalt i Den Administrative Styregruppe på 

specialundervisningsområdet, at der i efteråret 2011 påbegyndes en dialog mellem 

kommunerne og Regionen om forventninger til Taleinstituttets ydelsesindhold på 

længere sigt.  

  

  

Sagen fremsendes til høring i Handicaprådet.   

  

  

  

  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/8902 

 Forvaltning: Børn og Kultur 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: Frederikshavn Byråd 
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Indstilling 

Direktør med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

anbefaler udkast til rammeaftale specialundervisning 2012 over for byrådet  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

  

Handicaprådet følger indstillingen.  

  

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen  

  

 

Bilag 

Region Nordjylland: udkast til rammeaftale for specialundervisning 2012 (dok.nr.94158/11) 
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6. Status på Sundhedspolitikken 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedspolitikken er vedtaget i 2007, gældende for perioden 2008-2012.  Vi 

skriver nu 2011, og tiden er kommet til at lave en status på hvordan, det er gået 

med visionerne, målsætningerne og fokusområderne.  Status for 

Sundhedspolitikken er nu udarbejdet og fremlægges for Sundhedsudvalget (se 

bilag). Til statusnotatet hører en oversigt over de nuværende indsatser og 

projekter, som er forankret i de kommunale Fag- og Fællescentre. 

Status for Sundhedspolitikken består af tre dele:  

1.       Opgørelse over resultater og effekter af indsatser – med udgangspunkt i 

Sundhedsprofilerne 2010, samt nuværende og fremadrettede tiltag på 

disse  udvalgte områder.  

2.       Opgørelse over nuværende og fremadrettede generelle kommunale tiltag 

(se bilag) 

3.       Visioner og målsætninger – er de realiserede? 

  

Status på Sundhedspolitikken er fremsendt til Sundhedsudvalget og vil 

efterfølgende, med Sundhedsudvalgets kommentarer, ønsker mv. indgå i det 

materiale, som skal danne basis for den kommende udgave af Sundhedspolitikken, 

som skal udarbejdes i foråret 2012 og vedtages i udgangen af 2012.  

Status på Sundhedspolitikken høres efterfølgende i Ældrerådet, Sundhedsrådet 

samt Handicaprådet, hvorefter den fremlægges i alle stående fagudvalg med 

henblik på drøftelse og beslutning inden for eget område. 

  

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Handicap indstiller, at Status for 

Sundhedspolitikken drøftes.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. juni 2011  

Sundhedsudvalget drøftede Sundhedspolitikken .  

Afbud: Helle Madsen.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

HR drøfter sagen, og påpeger det uhensigtsmæssige i, at vi på børneområdet ikke 

har en kostpolitik ? 

HR påpeger yderligere det beklagelige i, at de gode intentioner ikke gennemføres 

p.g.a. den udefra kommende styring (refusioner) 

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning:  

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 

  

 

Bilag 

Status på Sundhedspolitikken  (dok.nr.56122/11) 

Nuværende og fremadrettede sundhedstiltag - status (dok.nr.56079/11) 
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7. Borgermøde 6. oktober 2011 

 

Sagsfremstilling 

Der skal udarbejdes en ny og revideret handicappolitik og Handicaprådet afholder 

borgermøde d. 6. oktober 2011. Formålet er input fra borgere og andre interesser 

grupper til udarbejdelse af ny handicappolitik.  

Handicaprådet og udvalgsformand vil give en orientering om status samt de 

opnåede resultater på handicappolitikken 2009-2011.  

  

 

Indstilling 

At udvalget drøfter planlægning af:  

-       indhold,  

-       model for afholdelse (f.eks. café modellen)  

-       betaling for lokaler og mad,  

-       dato for invitation i pressen,  

-       selvstændig skrivelse til organisationer,  

-       invitation til byrådet mv.   

  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. august 2011  

Indhold m.v. blev drøftet - Mødet afholdes på Hotel Viking.  

Der laves en annonce til lokalaviserne. - Invitation til byrådet sendes snarest pr. 

mail. 

Organisationer under DH tilsendes efterfølgende invitation pr. mail.  

Fraværende: Anders Hind - suppleant Dan Hansen, Jette Bruun Christensen - 

suppleant Grete Kristensen 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Rådet er pr. mail tilskrevet følgende fra Handicapkonsulenten:  

  

”Tidligere har Rådet meldt ind, i forbindelse med udarbejdelse af Socialplanen, at I 

ønsker følgende temaer til drøftelse: 

  

-          Ældre handicappede, hvor hører denne gruppe til og hvilke tilbud skal de 

have efter endt arbejdsliv? 

-          Overgangen fra barn til voksen, herunder bolig, økonomi og andet 

  

Rådet har tidligere nævnt, at temaet ”Misbrug og social udsatte” måske skulle med. 

Er det stadig et tema som rådet finder skal med på borgermødet? 

  

På borgermødet d. 6. okt. 2011 bliver det centrale indhold, input til en ny revideret 

Handicappolitik.  Men temaerne kan også have en sidegevinst, i forbindelse med 

udarbejdelsen af den nye handicapplan, som er lokalt forankret i 

handicapafdelingen. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7856 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Andre temaer til inspiration er følgende:  

  

-          Dagtilbud, hvordan målrettes tilbuddet den enkelte (frem for ens 

lignende tilbud til mange) 

-          Hjælpemidler og teknologi (f.eks. baderobotter, spiserobotter, 

automatiske pilleæsker mv. – hvad er holdningen til dette)? 

-          Tilgængelighed – hvordan sikre vi endnu mere tilgængelighed bl.a. IT 

-          Pårørende –hvordan inddrages de i processen og problematikken 

omkring grå zoner” 

  

  

Indbydelser er udsendt til byrådet den 19.9.2011.  

  

  

 

Indstilling 

At indhold i borgermødet drøftes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

Tilmeldingsstatus:  ok - tilmelding er stadig åben. 

Der arbejdes videre med program for dagen. 

  

  

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 
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8. Fr.havn Blinde Idræt - tilgængelighed lokaler  

 

Sagsfremstilling 

Fra Tilgængelighedsudvalget den 31/3-2011:  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. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

FBI har efterfølgende modtaget brev fra Center for Kultur og Fritid om alternative 

lokaler, som imidlertid ikke kan bruges.  

  

FBI har nogle forslag, og vil derfor gerne bede handicaprådet om at genoptage 

sagen, og hjælpe med at finde en fremtidig løsning på lokalesituationen.  

FBI viser gerne de nuværende lokaler frem for handicaprådet og for alle andre, der 

kan hjælpe dem med at finde en fornuftig løsning.  

  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/3727 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

Handicaprådet har drøftet FBI’s lokaleproblematik, men har som rådgivende råd 

ikke mulighed for andet end at gøre opmærksom på problemet, ej heller 

økonomisk. 

FBI tilskrives herom.  

  

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 

  

  

 

Bilag 

brev til handicaprådet.doc (dok.nr.97563/11) 
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9. Information til/fra medlemmerne  

 

Sagsfremstilling 

Information fra Rådets medlemmer: 

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

  

  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

Jette Christensen:  

-       ”Post til døren”. – Jette gav en status  

-       Fremsatte spørgsmål om status på ”Ældre handicappede i botilbud” ?  

  

I fremtidige byggerier vil ældreproblematikken være indtænkt.  

  

  

Peter E. Nielsen:  

-       Status på økonomien på det specialiserede område 

  

  

Aksel Jensen:  

-       Ønsker gerne invitation til rejsegilde v/ relevante tilfælde til handicaprådet  

-         

Der blev gjort opmærksom på, at det ikke er kommunen som inviterer men 

bygherren (ofte boligforeninger) 

  

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10. Information fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Tilgængelighedsudvalget v/Jørgen Anker Simonsen.  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

Sygehus Vendsyssel: Har haft besøg af Statens Byggeforskningsinstitut, som 

påpegede de samme forhold som Tilgængelighedsudvalget.  

- Det blev bl.a. påpeget, at dørene til elevatorer lukker for hurtigt, hvilket rettes. 

- Af nye tiltag blev nævnt, at Sygehuset evt. vil forsøge sig med GPS vejviser.  

  

*** 

Tilgængelighed ved kryds Koktvedvej/Hånbækvej samt på Hjørringvej – skal 

besigtiges.  

  

*** 

Set på lokalplan for boligområde øst – ingen bemærkninger. 

  

*** 

Sæbygård Slot: Ønsker god tilgængelighed for alle – ønsker bl a at etablere 

elevator for egne midler, men mangler endnu godkendelse. 

Tilgængelighedsudvalget anbefaler, at der gives de nødvendige tilladelser, og 

ønsker gerne støtte hertil fra Handicaprådet.  

  

Handicaprådet anbefaler.  

  

*** 

Sæby svømmehal – Flisebelægningen er nu færdig.  

  

*** 

Mærkeordningen vil gerne lave en kvalitetssikring, men Tilgængelighedsudvalget 

ønsker udsættelse, idet der er økonomi indblandet. - Mærkeordningen har herefter 

taget det som en opsigelse af aftalen, hvilket ikke er tilfældet.  

Handicaprådet har tidligere fået tilsendt regninger vedr. kvalitetssikring, men HR er 

et rådgivende organ, som kun skal afgive høringssvar.  

Det er ikke HR’s budget, der skal bruges ved mærkning af bygningers 

tilgængelighed, men et centralt problem – altså økonomiudvalgets. 

  

HR anbefaler fortsat mærkeordning 

  

*** 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Orienterede om ny cykelsti på Århusgade og indsnævring af kørebanen på Niels 

Juels Vej.  

  

*** 

  

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 
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11. Information fra Handicapkonsulenten 

 

Sagsfremstilling 

v/Nynne Fabricius. 

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

Status på automatiske døråbnere i rådhuset, arbejdsmarkedscentret – De er ikke 

isat. 

  

Tilgængelighedsudvalget tager sagen op.  

  

*** 

Ingen yderligere bemærkninger 

  

  

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Orientering om økonomi. 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering 

  

  

 

Indstilling 

At økonomiorienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 

  

 

Bilag 

Økonomioversigt pr. 22.9.2011 (dok.nr.98406/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Eventuelt 

 

Beslutning Handicaprådet den 29. september 2011  

Anders Hind: Forslag om nyt fast punkt på HR-dagsordenen: ”Punkter til næste 

møde”. 

  

Ingen yderligere bemærkninger.  

  

  

Fraværende: Bruno Müller - samt suppleant, Steen Møller - suppleant Else Åris 

Hansen 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 
 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 29. september 2011 Side 26 af 26 

 

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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