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Bilagsfortegnelse

Punkt nr.

Dok.nr.

Tilgang

Titel

3

42663/10

Åben

SOU - Regnskab 2009 - pdf - 32080-10_v1_SOU - Regnskab
2009 - pdf.PDF

3

42662/10

Åben

5

43203/10

Åben

SUU - Regnskab 2009 - pdf - 32102-10_v1_S UU - Regnskab
2009 - pdf.PDF
Udkast til visions- og grundlagspapir for SCN_til drøftelse på
seminar 190410.pdf

5

43200/10

Åben

Invitation Mini- Seminar om senhjerneskade.pdf

5

43197/10

Åben

Pædagogisk referenceramme marts 2009.pdf

7

14332/10

Åben

Økonomioversigt pr. 20. april 2010
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1.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 29 april 2010.

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Indstilling
Dags ordenen godkendes.
Beslutning Handicaprådet den 29. april 2010
Godkendt.
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2.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 25. marts 2010.

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Indstilling
Referatet godkendes.
Beslutning Handicaprådet den 29. april 2010
Godkendt.
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3.

Regnskab 2009 - Årsberetning

Sagsfremstilling
Iht. tidsplanen for regnskabsaflæggelsen 2009, har forvaltningen udarbejdet
regnskab for Socialudvalget og Sundhedsudvalgets område.

Åben sag
Sagsnr: 09/21416
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering.
Regnskaberne er endnu ikke behandlet i de respektive udvalg.
Børge Hansen deltager i punktet og orienterer.

Indstilling
Tages til efterretning.
Beslutning Handicaprådet den 29. april 2010
Børge Hansens orientering tages til efterretning.
Bilag
SOU - Regnskab 2009 - pdf - 32080-10_v1_SOU - Regnskab 2009 - pdf.PDF (dok.nr.42663/10)
SUU - Regnskab 2009 - pdf - 32102-10_v1_SUU - Regnskab 2009 - pdf.PDF (dok.nr.42662/10)
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4.

Dialogmøder med udvalgene

Sagsfremstilling
Der afholdes dialogmøde 2010 med:
Børne og ungdomsudvalget den 12. august

Åben sag
Sagsnr: 09/21416
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Sundheds udvalget, dato endnu ikke fastsat
Socialudvalget, dato endnu ikke fastsat
Arbejdsmarkedsudvalget, dato endnu ikke fastsat
Handicaprådet anmodes om at fremkomme me d emner som ønskes drøft et med
de politiske udvalg.
Indstilling
Handicaprådet drøfter hvilke emner der ønskes drøftet med de politiske udvalg.
Beslutning Handicaprådet den 29. april 2010
Emner der ønskes drøft et med B ørne og unge udvalget er:
Problematikken i forhold til anbringelse af børn med A DHD i specialklasser og ikke
i almindelige klasser.
Status for problematikken omk ring overgang fra barn til voksen på
handicapområdet.
Da der endnu ikke er udmeldt dato for dialogmøder med de øvrige udvalg, afve nter
Handicapådet datoer for dialogmøderne inden emner til drøft else udmeldes.
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5.

Visions og værdigrundlag for Senhjerneskadecenter Nord

Sagsfremstilling
Frederikshavn K ommune etablerer SenhjerneskadeCenter Nord for at
imødekomme behovet for et specialiseret botilbud til hjerneskadede borgere i

Åben sag
Sagsnr: 09/21416
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Frederikshavn K ommune. I projektet er indtænkt et samarbejde mellem praksis,
forsknings-, udviklings og innovationsaktivitet er. Samarbejdet skal sikre borgerne
det bedste botilbud, skal bidrage til vidensudvikling generelt på området og sikre
formidling af ny viden.
Visions- og væ rdigrundlaget for SenhjerneskadeCenter Nord tager sit
udgangspunkt i Handicapafdelingens Pædagogiske Referenceramme – en
referenceramme, som er baseret på FN´s handicapkonvention.
Visions- og væ rdigrundlaget for SenhjerneskadeCenter Nord har til formål at
beskrive de visioner og værdier, som skal ligge til grund for arbejdet og den daglige
praksis på SenhjerneskadeCent er Nord. Papiret beskriver visionerne for det
tvæ rfaglige samarbejde mellem praksis, forskning og udvikling, og beskriver
ligeledes det væ rdigrundlag som medarbejdere, forskere og andre med deres gang
på centret forventes at basere deres relation til borgerne på.
Papiret vil, i sin færdige udgave, danne udgangspunkt for ansættelsen af den
kommende leder af cent eret.

Indstilling
Handicaprådet anmodes om at drøfte papiret og fremsende evt. kommentarer
Beslutning Handicaprådet den 29. april 2010
Anders Hind orienterede om status på Senhjerneskadecenteret.
Handicaprådet tog den meget positive fremlæggelse til eft erretning. Rådet hilser
det nye center velkommen og glæder sig til at følge projektet.

Bilag
Udkast til visions- og grundlagspapir for SCN_til drøftelse på seminar 190410.pdf (dok.nr.43203/10)
Invitation Mini- Seminar om senhjerneskade.pdf (dok.nr.43200/10)
Pædagogisk referenceramme marts 2009.pdf (dok.nr.43197/10)

Handicaprådet - Referat - 29. april 2010

Side 8 af 15

6.

Koordinering af indsats i komplekse sager

Sagsfremstilling
Birgit Hansen (S ) ønsker at rejse et spørgsmål i Handicaprådet, og herefter i de
relevante politiske udvalg, vedrørende koordinering i komplekse sager. Forslaget

Åben sag
Sagsnr: 09/21416
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

stilles på baggrund af en sag, om en familie med en alvorligt syg dreng. Drengens
familie oplever, at skulle bruge ferier og fritid på at koordinere indsats for og
behandling af deres søn. Derfor stiller Birgit Hansen spørgsmålet, om ikke
Frederikshavn K ommune burde stille koordinatorer til rådighed, til familier med
samme koordinationsudfordringer? Koordineringen drejer sig ikke kun om
koordinering mellem indsats områder i Frederikshavn Kommunes forvaltninger,
men ogs å koordinering mellem Kommunen, Sygehusene ( Regionen),
privatpraktiserende læger, private behandlingstilbud, fagforening m. v.
Det skal bemærkes at Frederikshavn Kommune på børneområdet har vedtaget
”Den sammenhængende børnepolitik” som blandt andet indeholder en model for
koordinering i komplekse sager. Tils varende har Frederikshavn Kommune på
voksenområdet udviklet en model for ”koordinerende sagsbehandling”, som
ligeledes udstikker rammer for koordinering. For begge modeller gælder det, at der
primært er tænkt på intern koordinering mellem forskellige indsatsområder i
Frederikshavn K ommune, og sekundært på koordinering med Regioner,
privatpraktiserende læger mv.
På hjerneskadeområdet er der ansat to koordinatorer som varetager koordination
på t værs af Kommunen, Regionen, privat e tilbud, privat praktiserende læger,
foreninger og organisationer med videre. Disse særlige koordinatorer har fået
denne opgave, fordi det skønnes at netop denne gruppe af borgere har brug for en
øjeblikkelig og intensiv koordinering i en periode, grundet den pludseligt opståede
skade.
Indstilling
Drøftes.
Beslutning Handicaprådet den 29. april 2010
Handicaprådet ønsker at denne opgave drøftes med Socialudvalget.
Handicapkonsulenten unders øger om der allerede er politikker/retningslinjer på
området i Frederikshavn kommune og fremlægger dem for rådet.
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7.

Orientering om økonomi

Sagsfremstilling
Økonomioversigt en fremlæ gges til orientering.

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Indstilling
Økonomioversigt en godkendes.
Beslutning Handicaprådet den 29. april 2010
Godkendt.
Overskud fra 2009 bliver tilført Handicaprådet budget eft er frigivelse på byrådets
møde i maj 2010.
Boligforeningen Vesterport vil fremsende en ans øgning om tilskud til udvidelse af
terrasser på Kokt vedparken.

Bilag
Økonomioversigt pr. 20. april 2010 (dok.nr.14332/10)
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8.

Handicapkonsulenten orienterer

Sagsfremstilling
Handicapkonsulent Bibi Bording orient erer om sidst nyt .

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Indstilling
Tages til efterretning.
Beslutning Handicaprådet den 29. april 2010
Bibi Bording uddelte Handicappolitikken i et nyt flot design. Politikken medbringes
på "Det centrale Handicapråds konference" i Nyborg og uddeles til andre
interesserede kommuner. Alt fremtidigt materiale fra Handicaprådet vil være i dette
design.
Pjecen "Frederikshavn - Kommunen for alle" som Tilgæ ngelighedudvalget har
udarbejdet, bliver udført i samme design.
Sagen om "Tilgængelighed ved Sæby S vømmebad", er under udredning og rådet
bliver orienteret om status på næste møde.
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9.

Information fra Tilgængelighedsudvalget

Sagsfremstilling
Information fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jane Olesen

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Sidste møde i Tilgængeligheds udvalget blev aflyst.
Kendelsen fra Fredningsdommeren, vedr. tilgængelighed på Skagen Gren er
endnu ikke modtaget. Jane Olesen rykker for s var, da Handicaprådet ønsker at
sagen løses inden sommeren. Jane runds ender en orientering på mail til rådet, så
arbejdet kan sættes i gang hurtigst muligt.

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Handicaprådet den 29. april 2010
Tages til efterretning.
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10. Information fra medlemmerne
Sagsfremstilling
Information fra rådets medlemmer

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Bruno Müller:
Orienterede om tilgængelighedsproblemer ved sti, langs med vandet ved
campingpladsen, forbi Rønnehavnen og Palmestranden. Der er ikke asfalteret hele
vejen rundt, et stykke er udlagt i grus. Det fungerer godt, men der er et stykke på få
hundrede meter som er blød og ufremkommelig. Tilgængelighedsudvalget kigger
på sagen.
Kurt Nielsen:
Arbejdet med Handicapmessen i oktober, er igangsat. Arena Nord er reserveret til
messen. Der blev orienteret lidt om hvilke aktiviteter der forventes i år. Oplæ gget
præsenteres for rådet på et senere møde.

Indstilling
Informationen tages til efterretning.
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11. Eventuelt
Sagsfremstilling
Læsehjælp til Aksel Jensen:
Det er aftalt med Aksel, at han selv finder en pers on der kan læse for ham og vi

Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

betaler udgift en.
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Anders Hind

Flemming Klougart

Gurli Nielsen

Kurt Nielsen

Steen Møller

Jane Olesen

Peter Nielsen

Jette Bruun Christensen

Aksel Jensen

Bruno Müller

Bibi Bording
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