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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. marts 2010. 

 

Indstilling 

Dagsordenen godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

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

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra mødet den 11. februar 2010.  

 

Indstilling 

Referatet godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

Referatet godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Introduktion til BUM-styringsmodellen 

 

Sagsfremstilling 

Fra januar 2010 har Social - og Sundhedsforvaltningen indført en dialogbaseret 

BUM-model på handicap-, psykiatri og udsatteområdet. Modellen indføres i etaper, 

således at der i 2010 er indført BUM-styring på § 85 (socialpædagogisk støtte) 

samt § 104 (aktivitets- og samværstilbud).  

I 2011 indføres BUM-styringen på bofællesskaberne og fra 2012 på botilbuddene.  

Handicaprådet har ønsket en introduktion til principper og tanker i BUM-modellen.  

Gitte Schimmel og Ann Liljenberg vil deltage på mødet og int roducere omkring den 

dialogbaserede BUM-model, som indføres i forvaltningen.   

 

Indstilling 

Til orientering og drøftelse 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

Den fremlagte orientering tages til efterretning.  

  

  

 

Bilag 

Introduktionshæfte til BUM-modellen udsendt til personalemøder  (dok.nr.143918/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15280 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: gisc 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4. Høring om redegørelsen til Det Regionale Udviklingsråd, 

2009 

 

Sagsfremstilling 

Som led i strukturreformen blev der oprettet regionale udviklingsråd til at 

følge og drøfte udviklingen på det sociale område og 

specialundervisningsområdet. Udviklingsrådene udarbejder i årene frem til 

2011 årlige redegørelser til Indenrigs- og Socialministeriet og 

Undervisningsministeriet om udviklingen på disse områder.   

  

Det Regionale Udviklingsråd i Nordjylland har derfor pålagt kommunerne og 

regionen at svare på spørgeskemaer vedrørende udviklingen på det sociale 

område og på specialundervisningsområdet. Spørgeskemaerne vedrører 

perioden 1. januar - 31. december 2009, og kommunernes besvarelser skal 

være Det Regionale Udviklingsråd i hænde den 1. marts 2010. Herefter 

anvendes besvarelserne i udviklingsrådets redegørelse til ministerierne.   

  

Der er tale om i alt tre spørgeskemaer: 

·       Udviklingen på det sociale område ift. voksne  

·       Udviklingen på det sociale område ift. børn og unge  

·       Udviklingen på specialundervisningsområdet ift. børn og voksne 

  

Social- og Indenrigsministeren samt Undervisningsministeren har mulighed 

for at udpege særlige fokusområder til behandling i redegørelserne. De 

udvalgte temaer for redegørelserne 2009 er for socialområdet 

specialrådgivning – specialiseret rådgivning til borgere med særlige behov. 

For specialundervisningsområdet er det afspecialisering eller fastholdelse 

og udvikling af specialviden og kompetencer. 

Disse temaer indgår derfor også i besvarelsen af spørgeskemaerne.  

  

I spørgeskemaerne besvares en lang række spørgsmål om udviklingen i 

2009 på kommunens forskellige tilbud. Besvarelserne fremgår af bilagene.  

  

Redegørelserne er behandlet i hhv. Socialudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget samt i Byrådet.  

  

Senest samtidig med, at kommunerne sender redegørelsen til 

Udviklingsrådet, skal den sendes i høring hos handicapråd og 

brugerorganisationer. Høringssvar skal således ikke indarbejdes i 

kommunens redegørelser, men kommunen skal modtage høringssvarene 

og sende dem til Udviklingsrådet med eventuelle bemærkninger hertil.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20559 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Der er ikke fastlagt en formel frist for indsendelse af høringssvar. 

Kommunerne skal dog ved udsendelsen oplyse handicapråd og 

brugerorganisationer om, at Udviklingsrådet afslutter sin behandling af 

kommunens redegørelse senest 30. april 2010 eller et eventuelt tidligere 

tidspunkt aftalt i de enkelte udviklingsråd. Fristen for indsendelse af 

høringssvar til Udviklingsrådet er således:                                        

  

Den 14. april 2010 

  

Materialet sendes i høring i Frederikshavn Kommunes Handicapråd, 

Frederikshavn Kommunes Ældreråd samt i Danske 

Handicaporganisationers afdeling i Frederikshavn 

  

  

 

Indstilling 

Til høring 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

Handicaprådet finder det betænkeligt at demente, og yngre handicappede placeres 

på ældrecentre, og ønsker at det fremgår af kommunes redegørelse til 

Udviklingsrådet.  

Handicaprådet finder proceduren med, at høringssvar fra Handicaprådet skal 

indsendes til Udviklingsrådet, efter at kommunen har fremsendt redegørelsen til 

Det regionale udviklingsråd beklagelig. 

  

 

Bilag 

Kommunal redegørelse 2009, voksenområdet, regionalt udviklingsråd (dok.nr.10718/10) 

Kommunal redegørelse 2009, specialundervisning (dok.nr.11742/10) 

Kommunal redegørelse 2009, børne- og ungeområdet.pdf  (dok.nr.9279/10) 
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5. Tilsyn på de kommunale institutioner indenfor handicap. 

psykiatri og socialt udsatte 

 

Sagsfremstilling 

Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i 2009  

Jfr. Retssikkerhedslovens § 16 skal der, som led i kommunes lovpligtige tilsyn, 

hvert år aflægges 2 tilsynsbesøg på de kommunale institutioner indenfor handicap, 

psykiatri og socialt udsatte – 1 anmeldt og 1 uanmeldt.  

Med henblik på at få foretaget uafhængige tilsyn, har Frederikshavn kommune 

sammen med Brønderslev og Hjørring kommuner oprettet Den tværkommunale 

godkendelses- og tilsynsafdeling (GOT), som foretager disse tilsyn. 

  

Tilsynet sker på baggrund af kravene til bl.a. støtte og omsorg samt optimal 

udvikling af den enkelte borgers færdigheder, jfr. Servicelovens bestemmelser.  

Formålet er således at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til og krav på ud 

fra kommunens serviceniveau, og samtidig vurdere den måde, hvorpå hjælpe ydes 

og hvordan atmosfæren er på stederne.  

  

På alle området har såvel borgerne som personalet været inddraget i forbindelse 

med tilsynene.  

  

Hovedkonklusionerne fra tilsynsbesøgene i 2009:  

  

Tilsynene i 2009 har været præget af, at GOT (Den Tværkommunale 

Godkendelses- og Tilsynsenhed – Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring 

kommuner) har haft usædvanlig stor udskiftning af personalet, og ikke har kunnet 

rekruttere nye medarbejdere med de relevante kompetencer.  

  

Dette har bl.a. betydet, at det ikke har været muligt at give alle kommunale tilbud 

de fastsatte 2 årlige besøg – 1 anmeldt og 1 uanmeldt. Fordelingen af tilsynene er 

sket efter aftale med de respektive områder.  

  

Handicapområdet 

Område 1 – specialtilbuddet – består af Koktvedparken (incl. et 

dagbeskæftigelsestilbud for de svageste borgere), 2 enkeltmandsprojekter og 

Skawklit. Der er personalemæssig døgndækning. Hele specialtilbuddet er omfattet 

af Rammeaftalen med Regionen.  

Tilsynsbesøgene konkluderer bl.a.  

         Medarbejderne er meget engagerede og fleksible. De har en respektfuld 

tilgang til beboerne, som har en tryg og meningsfyldt hverdag  

         Der har været problemer med demente beboere, men disse er løst, da 

beboere nu har fået tilbud i et demensafsnit i ældreområdet  

         De fysiske rammer er gode og tidssvarende i Koktvedparken, hvorimod 

forholdene på Skawklit ikke er tidssvarende, bl.a. deler beboerne 

badeværelser 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3491 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: aler 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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         Medarbejderne er veluddannede, de kender og benytter 

magtanvendelsesreglerne korrekt  

         Handleplansarbejdet fungerer optimalt  - og er en del af det daglige 

arbejde 

         Beboerne i Koktvedparken og enkeltmandsprojekterne er meget glade for 

personalet, deres gode lejligheder og de mange tilbud, der findes i 

tilknytning til Koktvedparken 

  

Område 2 – Bofællesskaberne - der består af i alt 14 enheder fordelt i hele 

kommunen. Beboerne er typisk i dagbeskæftigelse, hvorfor der ikke er personale i 

dagtimerne, men som regel kun en morgenvagt. Nogle af bofællesskaberne har 

dog nattevagt eller tilkaldevagt om natten og i weekends, mens andre har tilsyn af 

hjemmeplejen.  

Det er fortsat et stort problem, at en del beboere p.gr.a. alder har vanskeligt 

ved/ikke ønsker at deltage i dagbeskæftigelse, samtidig med at de ikke er i stand til 

at være i bofællesskabet  i dagtimerne uden personale.  

Tilsynsbesøgene i 2008 gav et billede af stor usikkerhed i personalegruppen i 

forhold til ledelsen, på grund af manglende kommunikation – herunder dårlig 

information – ligesom der var problemer med kendskab til 

magtanvendelsesreglerne. 

I foråret 2009 kom der ny ledelse på området, og dette har givet personalet mere ro 

og tillid til ledelsen.  

Tilsynsbesøgene beskriver bl.a.  

         På grund af de udmeldte besparelse i forbindelse med budget 2010 har 

der været megen uro og mange frustrationer i personalegrupperne i 

efteråret 2009 

         Personalet i de små bofællesskaber med flere gamle og syge beboere har 

vanskeligt ved at klare opgaverne med de nuværende ressourcer  

         Der bliver flere beboere, som p.gr.a. demens, hjerneblødninger m.v., får 

behov for mere plejekrævende tilbud, end der kan gives i bofællesskaberne  

         Der er sket en stor positiv udvikling i forhold til personalets kendskab til 

magtanvendelsesreglerne 

         Handleplansarbejdet forløber langt bedre end i 2008  

         Medarbejderne er generelt relevant uddannede, ligesom de udviser stort 

engagement og fleksibilitet, og formår at give beboerne en tryg og 

meningsfyldt hverdag 

         Der er fokus på at indrette hverdagen, så den bidrager mest muligt til 

udvikling og aktivitet på den enkelte borgers præmisser  

         På trods af at flere af de små bofællesskaber er for små og utidssvarende 

indrettet, er langt de fleste beboere meget tilfredse, og ønsker ikke at flytte 

til et nyt og større bofællesskab 

  

Område 3 – Dagbeskæftigelsen – består af 1 stort tilbud i Frederikshavn 

”Gimle”(udover enheden i Koktvedparken), 1 tilbud i Sæby (bestående af 2 små 

enheder) og 1 tilbud i Skagen BV ”Nordstjernen”. ”Gimle” og ”Nordstjernen” er 

omfattet af Rammeaftalen med Regionen.  

Resultatet af tilsynsbesøgene 
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         Dagbeskæftigelsestilbuddene er tilrettelagt således, at de giver brugerne 

mulighed for gennem støtte og hjælp at vedligeholde eller udvikle deres 

færdigheder 

         Medarbejderne, der er relevant uddannet, udviser stort engagement, og 

er meget fleksible i bestræbelserne på at give den enkelte bruger en tryg 

og meningsfuld hverdag 

  

Socialpsykiatrien 

Frederikshavn kommune har 3 socialpsykiatriske støttecentre – beliggende i 

henholdsvis Frederikshavn, Skagen og Sæby. Det nye center i Frederikshavn råder 

over i alt 20 boliger til psykisk syge borgere i tilknytning til støttecentret – heraf 

fungerer 2 boliger som aflastningsboliger.  

Her kan psykisk syge borgere bo i op til 3 måneder  Det betyder, at borgere, der 

har brug for at kunne komme i kontakt med støttecentrets personale, får denne 

mulighed.  

Støttecentret i Frederikshavn indeholder et uvisiteret ”værested” (Skansegårdens 

tidligere tilbud) og ”Lilleskolen” som er en selvejende institution, der drives i tæt 

samarbejde med SIND.  

Støttecentrenes personale varetager aktivitets- og samværstilbud jfr. SEL § 104 for 

borgere med psykiske lidelser, ligesom de også udfører opsøgende arbejde jfr. 

SEL § 99 (uvisiteret) og bostøtte i borgerens eget hjem, jfr. SEL § 85 (visiteret).  

Tilsynsbesøgene konkluderer bl.a.  

         Der er problemer med for lidt plads og for kort åbningstid på Støttecentret 

i Skagen 

         Brugerne er generelt meget tilfredse – de har det godt på støttecentrene 

og får den nødvendige hjælp og støtte 

         Medarbejderne er relevant uddannede og meget engagerede i at 

tilrettelægge tilbuddene, så de passer til brugernes behov 

         Der er ved at være styr på handleplansarbejdet  

         Der har ikke været behov for at anvende magt på støttecentrene  

  

Kommunen råder også over et døgntilbud til borgere med svære sindslidelser, som 

derfor har brug for et specialiseret tilbud. ”Mariested” er et tidligere amtsplejehjem, 

som også indeholder ”De 4 årstider”, der er fysisk beliggende ved ældrecentret 

”Rosengården” i Sæby. 

”Mariested” skal ombygges, således at bygningen/lejlighederne bliver tidssvarende 

og beboerne på ”De 4 årstider” fysisk bliver placeret sammen med de øvrige 

beboere. ”Mariested” er en del af Rammeaftalen med Regionen.  

Tilsynsbesøgene beskriver 

         Der er store problemer med en ny beboer, som er meget krævende, og 

som har betydet en væsentlig udvidelse af personaledækningen. Der er 

brug for, at denne beboer bliver skærmet. Der er reelt tale om et 

”enkeltmandsprojekt” og der er tale om mange magtanvendelser, som ikke 

kan undgås.  

         Der er igen problemer i forhold til de øvrige beboere, som på en 

respektfuld og faglig forsvarlig måde inddrages i alle de forhold, der 

vedrører dem. De har medbestemmelse vedr. eget liv, og har en tryg og 
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stabil hverdag 

         Personalet er veluddannet og de giver beboerne den individuelle hjælp og 

støtte, som de har krav på og brug for 

         Der er kendskab til magtanvendelsesreglerne og handleplansarbejdet er 

forankret som en naturlig del af arbejdet  

  

Misbrugsområdet 

Tema Team er Frederikshavn kommunes tilbud om værested, kortvarige 

overnatninger (natherberg) og omsorg/støtte-kontakt (herunder opsøgende 

arbejde) til socialt udsatte, herunder misbrugere. Samtidig har Tema Team opsyn 

med varmestuen i Læsøgade 11, Frederikshavn.  

Tema Team udfører samtidig social aktivering for Jobcentret vedr. matchgruppe 4 

og 5.  

Selve misbrugsbehandlingen varetages af Misbrugscentrer Nord, som hører under 

Region Nordjylland – i et tæt samarbejde med Socialafdelingen.  

I forbindelse med budget 2010 blev det besluttet at lukke tilbuddet, hvilket har 

betydet megen usikkerhed og frustrationer for lederen og personalet, der nu er 

opsagt, med undtagelse af 1 tjenestemand.  

Tilsynsbesøgene beskriver bl.a.  

         Personalet klager over samarbejdsproblemer med lederen – herunder 

ledelsesstilen og manglende informationer  

         Såvel lederen som personalet kan ikke acceptere beslutningen om lukning 

af stedet  

         Den opsøgende støtte-kontakt er optimeret – til også at dække hele 

kommunen  

         Brugerne er glade for stedet, og er ligeledes meget frustrerede over den 

forestående lukning 

         Brugerne forventer, at der etableres andre tilbud til de socialt udsatte  

  

Resultaterne af tilsynsbesøgene forelægges Handicaprådet til høring.  

    

  

  

 

Indstilling 

Drøftes og tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

Handicparådet finder det ikke tilfredsstillende, at tilsynene på de kommunale 

institutioner, ikke overholder lovens krav om antal besøg. Handicaprådet vil 

yderligere tilføje, at der ønskes en forbedring i situationen for ældre handicappede i 

bofællesskaber, samt for demente og yngre handicappede i ældrecentre.  
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6. Vilkår for blinde for at deltage på lige fod med andre i råd og 

nævn mv. 

 

Sagsfremstilling 

Et af medlemmerne i handicaprådet er blind. Det betyder at der er behov for 

læsehjælp til at gennemgå dagsordener og referater med bilag som udsendes i 

forbindelse med møderne.  

Ligeledes var der også i det forrige Handicapråd et af medlemmer som var blind. 

Medlemmet fik læsehjælp bevilget af Handicaprådets midler. Udgiften hertil beløb 

sig til kr. 8.500 for år 2009.   Dette medlem varetager idag en post som supleant i 

Handicaprådet og er medlem af LBR. 

Der er ingen faste procedurer eller politikker i Frederikshavn Kommune, på hvornår 

og hvordan der kan bevillges dækning af handicapbetingede udgifter,  i dette 

tilfælde læsehjælp, så  handicappede kan deltage på lige vilkår med andre i 

offentligt ombud.  

Organisationskonsulent i DH, Helle Bervig har fremsendt skrivelse til formanden for 

Handicaprådet og fremhæver at DH finder det meget problematisk at der ikke i alle 

lovgivnings fastsatte råd og nævn er dækning  af handicapbetingde udgifter og 

henleder opmærksomheden på Handicapkonventionens, afsnit om  

 Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet  

 Om lige muligheder  

 Aktivt at fremme et miljø, hvor personer med handicap effektivt og fuldt ud 
kan deltae i varetaelsen af offentlige anliggender uden diskrimination og på 
lige fod med andre, og at fremme deres deltagelse i offentlige 
anliggender.... 

bør opfyldes. 

Handicaprådet ønsker at der fastlægges procedure for bevilling af 

handicapbetingede udgift er, ved varetagelse deltagelse i alle, udvalg, råd og nævn 

i Frederikshavn kommune. Samt at udgiften hertil skal dækkes centralt. 

  

 

Indstilling 

Handicaprådet anmoder om at lovgrundlaget for dækning af handicapbetingede 

udgifter undersøges, og at der i Frederikshavn Kommune 

 udarbejdes en kort procedure for ansøgning og bevilling af dækning af de 

handicapbetingede udgifter  
 sikres en central placering af udgiften hertil  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

Drøftet.  

Jette Christensen og Aksel Jensen arbejder videre med opgaven. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21416 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Bilag 

Dækning af handicapbetingede udgifter (dok.nr.29077/10) 
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7. Handicapkonsulenten orienterer 

 

Sagsfremstilling 

Handicapkonsulent Bibi Bording der er blevet ansat pr. 1. januar 2010, vil orienterer 

om de centrale opgaver i funktionen.  

 

Indstilling 

Tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 11. februar 2010  

Udsat til næste møde. 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

Handicapkonsulentens opgaver blev drøftet.  

Handicapkonsulenten har sikret at, Handicappolitiske konsekvenser kommer med i 

dagsordens systemet i foråret 2010.  

Formandsskabet udarbejder sammen med handicapkonsulenten, materiale til 

fremlæggelse for alle fagudvalg i kommunen.   

Samarbejdet på tværs af kommunens afdelinger/opgaver fremhæves.  

Rådets medlemmer opfordres til at fremkomme med forslag til dette 

materiale. Materialet sendes til sekretæren som formidler videre. 

  

  

 

Bilag 

Handicapkonsulentens opgaver (dok.nr.14328/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21416 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigt fremlægges til orientering.  

  

 

Indstilling 

Økonomioversigten godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

Tages til efterretning. 

Det undersøges om Årsgebyret for GodAdgang, kan finansieres  andet steds i 

 kommunen og ikke i Handicaprådets budget.  

  

 

Bilag 

Økonomioversigt pr. 12. marts 2010 (dok.nr.14332/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Information fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Tilgængelighedsudvalget v/Jane Olesen.  

Tilgængelighed på Grenen:  

Der har været møde med Fredningsdommeren på Grenen, der ikke kan give 

tilladelse til de foreslåede løsningsforslag for sti mm. Derfor vil  de bevilligede 

80.000,- kr. fra Handicaprådet, sandsynligvis ikke kunne dække udgiften.   

  

Tilgængelighed ved ny forretning på Havnevej i Skagen: 

På hjørnet af Havnevej og Østre Strandvej er der ønske om indretning af forretning, 

men der er dårlig tilgængelighed pga. højt trappetrin.  

  

Folderen – Frederikshavn, kommunen for alle:  

Gennemgåes på næste møde i Tilgængelighedsudvalget.  

  

Gågaderegulativ:  

Der fremsættes fra Handicaprådets side krav til formanden for Teknisk Udvalg, om 

at sikre en overholdelse af nuværende gågaderegulativer.    

  

Lokalplan for Erhvervsområde i Vangen:  

Har gjort indsigelser og fået ændringer med i lokalplanen.  

  

Handicaptoilet Arena Nord:  

Arbejdet er igangsat. 

  

Projekt for Rådhuspladsen i Frederikshavn:  

Tilgængelighedsudvalget har været med i arbejdet.  

  

Senhjerneskadecenteret: 

Deltager i projektet, her er adgangsdøres størrelse og placering drøftet. 

Der har været en drøftelse af belægningen på p-pladsen.  

  

Ombygning af Mariested:  

Arbejdet er igangsat og det følges op løbende. 

  

Tilgængelighed Sæby Svømmebad.  

Formanden og næstformanden har fået en henvendelse fra en borger, der retter 

forespørgsel til, hvornår tilgængeligheden bliver forbedret. Sagen drøftes.  

  

 

Indstilling 

Informationen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Tages til efterretning. 
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10. Information fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

Information fra rådets medlemmer.  

Anders Hind oplyser at der er National Konference for Kommunale Handicapråd og 

andre handicappolitiske interesserede, den 10. maj kl. 10.30 - 16.00 på Hotel 

Nyborg Strand.  

Tilbuddet om deltagelse, gives til rådets medlem mer og hvis ikke det kan 

repræsentes kan tilbuddet gå videre til suppleanterne.  

 

Indstilling 

Informationen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

Tages til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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11. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

DH afdeling i Frederikshavn, afholder fyraftensmøde fredag,  den 16. april fra kl. 13 – 16 i 

det  Musiske Hus, hvor "Konventionspiloterne" kommer på besøg. Deltagelse er grat is. 

  

Da Handicaprådet er høringsberettiget i "Udbud på genbrugshjælpemidler" skal der 

indkaldes til ekstraordinært møde i rådet, da sagen skal behandles i Sundhedsudvalget den 

13. april. 

Det blev besluttet at der indkaldes til ekstraordinært møde tirsdag den 6. april kl. 15.30. 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

Taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Myndighedsindmeldinger til rammeaftalerne for social- og 

specialundervisningsområdet 2011 

 

Sagsfremstilling 

Den Administrative Styregruppe for rammeaftalerne på social - og 

specialundervisningsområdet har besluttet, at kommunernes indmeldinger som 

myndighed til rammeaftalerne 2011 skal foregå på en mere enkelt måde denne 

gang, end de foregående år. 

Tidligere har myndighedsindmeldingerne foregået gennem besvarelsen af store 

skemaer. Besvarelsen af skemaerne er af kommunerne blevet oplevet, som en 

tung og bureaukratisk arbejdsgang, ligesom det er vanskeligt for Handicaprådene 

og de politiske udvalg at drøfte det egentlige indhold.  

Den Administrative Styregruppe arbejder pt. med at udvikle et nyt 

rammeaftalekoncept, som kan sikre mere dynamiske samarbejdsmodeller 

kommuner og region imellem. Der lægges bl.a. op til, at den egentlige rammeaftale 

kommer til at omfatte de højst specialiserede tilbud, ligesom aftalerne skal være 

flerårige og ikke 1 årige, som det er tilfældet i dag.  

Som et led i denne proces er det besluttet, at de kommunale myndigheder i år blot 

skal indmelde om de væsentligste ændringer til rammeaftalen. Der er ikke stillet 

krav om formen på denne indmelding.  

I Frederikshavn Kommune har forvaltningerne valgt at orientere om de planlagte 

ændringer og udviklingsinitiativer, der er i støbeskeen i kommunen. 

Udviklingsinitiativerne kan få betydning for Frederikshavn Kommunes efterspørgsel 

som myndighed efter pladser på rammeaftaletilbud i det kommende år.  

Der er udarbejdet et fælles papir, som beskriver ændringer og udviklingsinitativer 

både på børne- og voksenområdet på hhv. social- og specialundervisningsområdet. 

Papiret sendes til høring i Handicaprådet, inden det behandles i Socialudvalget og 

Børne- og Ungdomsudvalget i april måned. Herefter sendes papiret til 

Regionssekretariatet og udgør Frederikshavn Kommunes myndighedsindmelding til 

rammeaftalerne 2011.  

  

 

Indstilling 

Til høring 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

Handicaprådet støtter initiativet.  

 

Bilag 

Myndighedsindmelding til rammeaftalerne 2011, social- og 

specialundervisningsområdet (dok.nr.30843/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5571 

 Forvaltning: SSF, BK 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Frederikshavn Kommunes handicapafdelings ansættelse af 

faglært/ufaglært personale 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af den sidste tids fyringer i Frederikshavn Kommune også indenfor 

handicapområdet, vil handicaprådet gerne have belyst handicapafdelingens 

ansættelsesprocedurer fremadrettet, bl.a. tænkes der her på ansættelser af ufaglært 

personale.  

 

Indstilling 

Sagen drøftes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010  

Drøftet. 

Anders Hind er uenig i fremstillingen og ønsker ikke at drøfte sagen på dette 

grundlag.  

DH siden fra Handicaprådet retter henvendelse til Socialudvalget, hvor de påpeger det 

beklagelige i,  at der ansættes ufaglært personale i Handicapafdelingen. Og stille r spørgsmål 

til, hvorvidt det er den fremadrettede polit ik i Frederikshavn kommune.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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