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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

3 56504/10 Åben Dobbeltdiagnoseprojekt beskrivelse. 

4 56265/10 Åben Ansøgning om økonomisk tilskud til Handicaplegeredskaber  

4 56258/10 Lukket Tilbud 

5 56697/10 Åben Manualen, Familien i Centrum, oktober 2006 

5 56695/10 Åben Manual for tværgående koordination, endelig version, 

november 2009 

5 56692/10 Åben Godkendt funtionsbeskrivelse hjerneskadekoordinator.  

5 56690/10 Åben Godkendt funtionsbeskrivelse rehabiliteringskoordinator.  

6 53645/10 Åben Bilag 3 - Ydelseskatalog 2010 - Taleinstituttet.pdf 

6 53650/10 Åben Bilag 5 - Ydelseskatalog 2010 - Institut for Syn og 

Teknologi.pdf 

6 53649/10 Åben Bilag 4 - Ydelseskatalog 2010 - Høreinstituttet.pdf 

6 55785/10 Åben Udfyldt skema, tilmelding til ydelser i Specialsektoren med 

abonnement eller trækningsret  

12 29077/10 Åben Dækning af handicapbetingede udgifter  
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. maj 2010.  

 

Indstilling 

Dagsordenen godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. maj 2010 

Godkendt.  

Formanden anmoder om at rådet behandler et ekstra pkt. om læsehjælp.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 27. maj 2010 Side 5 af 18 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra mødet den 29. april 2010.  

 

Indstilling 

Referatet godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. maj 2010  

Godkendt.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Orientering om dobbeltdiagnoseprojektet i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Projektleder Louise Rohde vil orientere om "Dobbeltdiagnoseprojektet i 

Frederikshavn Kommune".  Projektet er støttet med 4,5 mio. kr. fra 

Velfærdsministeriet.  

Projektet startede op i juni måned 2009, med ansættelse af projekt leder og i august 

måned blev ansat en projektmedarbejder.  

Baggrunden for projektet er et ønske om at styrke og optimere den tværsektorielle 

koordinering samt den faglige indsats for borgere med dobbeltdiagnose.  

 

Indstilling 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 27. maj 2010  

Projektleder Louise Rohde og Ole Hyldegaard Svendsens orientering tages til 

efterretning. Projektet er fuldt finansieret af Velfærdsministeriet i en 3 årig periode.  

Projektbeskrivelsen kan findes på www.frederikshavn.dk 

  

 

Bilag 

Dobbeltdiagnoseprojekt beskrivelse. (dok.nr.56504/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/5495 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4. Ansøgning om økonomisk tilskud til handicaplegeredskaber 

 

Sagsfremstilling 

Rønnerhavnsforeningens legepladsudvalg søger om tilskud til indkøb af 

Handicaplegeredskaber til naturlegepladsen.  

Handicaprådet har tidligere givet støtte til indkøb af handicapgynge til legepladsen, 

som bruges flittigt af især større børn. 

Der har siden vist sig et behov for lignende til mindre børn, og ligeledes en bedre 

tilgængelighed, da underlaget på nuværende tidspunkt er sand, som er svært at 

køre i for kørestolsbrugere.  

Naturlegepladsen ønskes udvidet med endnu en "Baby-gynge" til lidt mindre 

handicappede børn, og til de lidt større børn og voksen en "Fuglerede -gynge". 

Samtidig ønskes der anlagt "gummi -fliser" langs alle tre legeredskaber for at sikre 

en god tilgængelighed for kørestolsbrugerne. 

Der søges om kr. 19.398,- til etableringen.  

  

 

Indstilling 

Ansøgningen drøftes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. maj 2010  

Udsat til næste møde. 

 

Bilag 

Ansøgning om økonomisk tilskud til Handicaplegeredskaber (dok.nr.56265/10) 

Tilbud (dok.nr.56258/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4956 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Koordinering af komplekse sager 

 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet har modtaget en henvendelse vedrørende koordination i komplekse 

sager. Dels koordination internt i organisationen og dels koordination mellem de 

kommunale instanser og regionale, private mv. instanser. I forbindelse med 

behandlingen af dette punkt på Handicaprådets aprilmøde, blev ovenstående 

manualer nævnt.  Handicaprådet ønskede derfor at få mulighed for at se og drøfte 

omtalte manualer. Manualerne kan tillige danne baggrund for det kommende 

dialogmøde mellem Handcaprådet og Socialudvalget hvor emnet koordination i 

komplekse sager ønskes drøftet. 

 

Indstilling 

Til orientering og drøftelse.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. maj 2010  

Drøftet. 

 

Bilag 

Manualen, Familien i Centrum, oktober 2006 (dok.nr.56697/10) 

Manual for tværgående koordination, endelig version, november 2009 (dok.nr.56695/10) 

Godkendt funtionsbeskrivelse hjerneskadekoordinator. (dok.nr.56692/10) 

Godkendt funtionsbeskrivelse rehabiliteringskoordinator. (dok.nr.56690/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5047 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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6. Tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement i 

2011 på social- og specialundervisningsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Som et led i indmeldingerne til rammeaftalerne for 2011 på social- og 

specialundervisningsområdet skal kommunerne tilmelde sig de ydelser i 

Specialsektoren, hvor der er trækningsret eller abonnement. Tilmeldingen er 

bindende og er udtryk for, hvilke af disse ydelser, kommunen ønsker at benytte sig 

af i 2011.  

Den bindende tilmelding omfatter ydelser på:  

 Misbrugscentret (indtil 1. maj 2011, hvor ydelserne overgår til 
kommunerne)  

 Høreinstituttet  
 Institut for Syn og Teknologi  
 Taleinstituttet - inkl. Hjerneskadecentret 

Tilmeldingen sker på et afkrydsningsskema, hvoraf ydelsen, betalingsmodellen 

samt lovgrundlaget bag ydelsen fremgår. Frederikshavn Kommune har tilmeldt sig 

alle ydelser i skemaet. 

Ydelserne med træningsret og abonnement afregnes efter objektive kriterier ud fra 

den enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal i region Nordjylland og 

medfører en på forhånd given udgift.  

Tilmeldingen skal godkendes politisk og indsendes til Region Nordjylland senest d. 

30. juni 2010. De pågældende ydelser knytter sig både til Socialudvalgets samt 

Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder. Derfor behandles sagen i begge 

udvalg.  

Tilmeldingsskemaet er vedhæftet som bilag og er genstand for høringen. 

For de som ønsker yderligere information om ydelserne på 

kommunikationsinstitutterne er vedlagt yderligere 3 bilag: Oversigt over ydelser på 

Taleinstituttet, Ydelseskatalog fra Institut for Syn og Teknologi samt 

Ydelseskatalog for Høreinstituttet. Disse bilag er til orientering. 

 

Indstilling 

Til høring 

 

Beslutning Handicaprådet den 27. maj 2010  

Handicaprådet ønsker at sætte fokus på at hjælpemiddeldelen bevares samlet. 

Rådet bakker op omkring tilmeldingen.  

 

Bilag 

Bilag 3 - Ydelseskatalog 2010 - Taleinstituttet.pdf (dok.nr.53645/10) 

Bilag 5 - Ydelseskatalog 2010 - Institut for Syn og Teknologi.pdf  (dok.nr.53650/10) 

Bilag 4 - Ydelseskatalog 2010 - Høreinstituttet.pdf (dok.nr.53649/10) 

Udfyldt skema, tilmelding til ydelser i Specialsektoren med abonnement eller 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4774 

 Forvaltning: SSF, BK 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: Handicaprådet 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 27. maj 2010 Side 10 af 18 

 

trækningsret (dok.nr.55785/10) 
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7. Orientering om Handicapmessen 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen orienterer om status på arbejdet med Handicapmessen.  

 

Indstilling 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 27. maj 2010  

Arbejdsgruppen orienterede om arbejdet.   

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21416 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigt fremlægges til orientering.  

 

Indstilling 

Økonomioversigten godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. maj 2010  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Information fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Tilgængelighedsudvalget v/Jørgen Anker Simonsen 

  

Tilgængelighed Skagen Gren 

Tilladelse til etablering er modtaget fra Fredningsdommeren. Prisen for 

etableringen bliver 95.200,- kr. ekskl. moms.  Handicaprådet har givet 80.000 kr. til 

projektet og bevilliger de sidste 15.200 kr. til projektet. 

  

Pjecen ”Frederikshavn – kommunen for alle” 

Er næste færdig 

  

Lydfyr ved lysreguleringer 

Der er foretaget en gennemgang af flere kryds, hvor der er mangler ved lysfyr.  

  

Gaderegulativ 

Der er ønske om at formanden for Teknisk Udvalg og formanden for Handicaprådet 

deltager i næste møde i Tilgængelighedsudvalget og drøfter emnet.  

  

Lokalplaner 

Der var i alle de fremlagte taget højde for tilgængelighed.  

  

Orientering om byggesag, lift i opgang.  

Orientering om ombygning af Frederikshavn Gymnasium.  

  

 

Indstilling 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 27. maj 2010  

Taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10. Information fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

Information fra rådets medlemmer.  

Anders Hind 

Fratræder som leder af Handicapafdelingen pr. 1. juni, men fortsætter som medlem 

i Handicaprådet. 

  

Jette Christensen orienterede om et af emnerne som rådet har ønsket at drøfte i 

dialogmødet med Børne og Ungdomsudvalget.  

  

Lovgivningen giver mulighed for at ADHD børn kan deltage i almindelige klasser 

med støtte og ikke kun skal placeres i specialklasser i folkeskolen.   I Frederikshavn 

Kommune bliver de fleste børn med ADHD placeret i specialklasser.  

Jette orienterede om hvordan det gøres i eksempelvis Horsens kommune.  

  

 

Indstilling 

Informationen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. maj 2010  

Taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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11. Eventuelt 

 

Beslutning Handicaprådet den 27. maj 2010  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. 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 udgifter, 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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Sagsfremstilling - Handicaprådet den 27. maj 2010  

Formanden har modtaget opgørelse over behovet for læsehjælp.  Behovet er fra 1 - 

1½ times hjælp pr.møde.  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. maj 2010  

Læsehjælpen finansieres af handicaprådets midler. Samtidig anmodes 

Socialdirektør Jan Nielsen om at der udarbejdes retningslinjer for finansiering af 

læsehjælp fremover.  

 

Bilag 

Dækning af handicapbetingede udgifter (dok.nr.29077/10) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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