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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. juni 2010.  

 

Indstilling 

Dagsordenen godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010 

Godkendt.  

Peter Nielsen deltog fra pkt. 12. 

 

 
 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 27. maj 2010.  

 

Indstilling 

Referatet godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Kriterier for medfinansiering af Handicaprådets midler 

 

Sagsfremstilling 

På Handicaprådets majmøde blev det besluttet, at kikke nærmere på kriterierne for 

medfinansiering fra Handicaprådets midler.  Handicaprådet ønskede, at 

Handicapkonsulenten skulle forsøge at omskrive kriterierne, så de bliver mere 

entydige og præcise – eventuelt med inspiration fra andre handicapråd. 

Umiddelbart er Handicaprådet i Frederikshavn ene om at have muligheden for at 

medfinansiere tiltag som forbedrer tilgængeligheden for forskellige grupper af 

funktionshæmmede borgere i kommunen.  

Kriterierne for medfinansiering er, i det store hele, ret præcise i angivelse af hvem 

der kan søge til hvad, og hvordan man kan søge, så her vil det være en skam at 

lave om. Der er et par enkelte passager i dokumentet som fortjener ekstra 

opmærksomhed, derfor bedes rådet om at gøre sig overvejelser i forhold til 

nedenstående: 

I det følgende beskrives kort enkelte punkter som bør diskuteres og defineres i 

Handicaprådet; 

  

         At tænke de psykisk funktionshæmmede ind som grupper der kan søge 

puljen? 

  

Diskussion og definition af følgende begreber, hvad mener Handicaprådet med; 

         Offentlige og private ansøgere? (selvejende institutioner, organisationer, 

foreninger – hvor går grænsen?) 

  

         Økonomisk gevinst kontra alment sigte? (er det økonomisk gevinst hvis 

et ishus tjener lidt mere efter der er lavet bedre tilgængelighed til parken – 

og hvad vejer det i forhold til den livskvalitet det giver borgerne?)  

  

 

Indstilling 

At rådet drøfter de ovenstående begreber og beslutter at indskrive præciseringer i 

dokumentet. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Drøftet og det besluttedes at tage et punkt på næste møde, med henblik 

på drøftelse af alternative muligheder for  anvendelse af rådets midler. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21416 

 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. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Der meddeles afslag på det ansøgte.  

Bruno Müller deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

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. Ansøgning om medfinansiering af udvidelse af terrasser på 

Koktvedparken 

 

Sagsfremstilling 

Tilgængelighedsudvalget har været på besøg på Koktvedparken og konstateret at 

terrasserne ved en del af boligerne ikke er store nok til at en kørestolsbruger kan 

benytte dem.  

Tidligere formand for Handicaprådet Birgit Hansen har henvendt sig til 

boligforeningen Vesterport omkring problematikken.  

Boligforeningen Vesterport har modtaget tilbud på udvidelse af terrasserne. 

Tilbuddet lyder på kr. 80.000 kr. incl. moms. og excl. evt. reetablering af terræn.  

Nykredits fond har givet støtte på 30.000 kr. til projektet.  

Boligforeningen Vesterport anmoder handicaprådet om tilskud til finansieringen af 

udvidelsen af terrasserne og ansøger om 2 alternative finansieringsmodeller.  

1. 30.000 kr., hvorefter boligforeningen afholder de resterende 20.000 kr. + 

evt. reetablering  
2. halvdelen af de 50.000 kr. + andel af reetableringudgifterne. 

 

Indstilling 

Drøftes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Der gives afslag på det ansøgte, med begrundelse i at de rådgivere der var med i 

byggeriet burde have sikret forholdene i byggefasen.  

Boligforeningen Vesterport gøres opmærksom på at rådet forventer at forholdene 

bringes i orden.  

Gurli Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

Bilag 

Ansøgning fra Vesterport (dok.nr.66292/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5783 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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6. Ansøgning om tilskud til etablering af handicapsti ved 

Nørklit 

 

Sagsfremstilling 

Grundejerforeningen Nørklit i Sæby fremsender ansøgning om tilskud til etablering 

af Handicapsti til stranden.  

Etableringen af stien vil blive foretaget med frivillig arbejdskraft, så der søges alene 

om tilskud til ansaffelse af materiale, samt leje af maskine.  

Vejen som tænkes etableret som en handicapsti er samtidig en redningsvej og 

etableringen skal udføres på en sådan måde at redningskøretøjer fortsat kan 

benytte vejen.  Det betyder en dyrere løsning, hvorfor både handicaprådet og 

økonomiudvlaget ansøges om tilskud. 

Etableringen af stien beløber sig til en udgift på kr. 194.250.-  

 

Indstilling 

Drøftes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Der gives afslag på det ansøgte.  

 

Bilag 

Ansøgning fra Grundejerforeningen Nørklit (dok.nr.67463/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5924 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Dialogmøder med udvalgene 

 

Sagsfremstilling 

Der afholdes dialogmøde med de politiske udvalg i 2010 på følgende datoer:  

Arbejdsmarkedsudvalget, den 9. august 

Sundhedsudvalget, den 10. august 

Socialudvalget, den 11. august 

Børne og ungdomsudvalget den 12. august, hvor det er besluttet at følgende emner 

ønskes drøftet: 

 Problematikken i forhold til anbringelse af børn med ADHD i specialklasser 

og ikke i almindelige klasser  

 Status for problematikken omkring overgang fra barn til voksen på 
handicapområdet  

Handicaprådet anmodes om at fremkomme med emner som ønskes drøftet med 

de enkelte politiske udvalg.  

 

Indstilling 

Drøftes og emner til de enkelte udvalg præciseres.  

 

Beslutning Handicaprådet den 29. april 2010 

Emner der ønskes drøftet med Børne og unge udvalget er:  

Problematikken i forhold til  anbringelse af børn med ADHD i specialklasser og ikke 

i almindelige klasser.  

Status for problematikken omkring overgang fra barn til voksen på 

handicapområdet.  

Da der endnu ikke er udmeldt dato for dialogmøder med de øvrige udvalg, afventer 

Handicapådet datoer for dialogmøderne inden emner til drøftelse udmeldes.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Dialogmødet med Børne- og Ungeudvalget er flyttet til den 23. august. 

Emner der ønskes drøftet med:  

Arbejdsmarkedsudvalget  

I jobcenterregi ønskes der en jobkonsulent med fokus på både fyskisk og psykiske 

handicappede og kendskab til gruppen.  

  

  

  

  

Socialudvalget  

Hjemtagelse af de meget dyre enkeltmandsprojekter.  

Tilbud til ældre udviklingshæmmede – bolig og aktivitetstilbud 

Status på de nye byggerier der er i gang i kommunen.  Hvad tænker udvalget i 

forhold til svært fysisk handicappede? 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21416 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Sundhedsudvalget  

Idrætskoordinator til idræt for sindslidende – hvorfor er det ikke dækkende for alle 

handicappede.  

Yderligere emner sendes til sekretæren som laver en samlet oversigt og 

fremsender til udvalgene.  
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8. Status på Tilgængelighed ved Sæby Svømmebad 

 

Sagsfremstilling 

I marts 2010 modtager Handicaprådet en henvendelse fra en borger vedrørende 

tilgængelighed til Sæby Svømmebad. Borgeren ønsker at vide hvad status er for at 

få etableret en bedre tilgængelighed til Svømmebadet.  

Jeg modtager i april henvendelsen fra borgeren og har svaret at sagen er taget op 

igen, og at vi vil gøre et nyt forsøg.  

De 5 forslag 

Teknisk forvaltning har udarbejdet 5 ændringsforslag til de eksisterende forhold ved 

Sæby Svømmebad.  

Forslag1:  

         Der etableres en kørevej med græsarmering nord for kulturhuset, så der 

bliver plads til at to minibusser, kan holde ved siden af hinanden. 

Cykelstien flyttes mod nord. Imellem cykelsti og græsarmeringen bliver der 

et rabatareal til opsætning af lysmaster.  

Herfra er der ca. 50 m til svømmehallens indgang.  

Se vedlagte oversigtsplan 07/690-O1. 

Forslaget kan udføres for: 385.000,- 

  

Forslag 2: 

         Buslommen mod syd udvides, så der også bliver plads til at der kan holde 

to minibusser. Cykelstien rykkes mod nord, således at der graves ind i 

skråningen. Der etableres en afsætningsplads på 1 m. mellem cykelstien 

og parkeringslommen i belægningssten. For at komme op nede fra 

parkeringsarealet skal der etableres en rampe.  

Herfra er der ca. 65 m til svømmehallens indgang i fugleflugtlinie.  

Se vedlagte oversigtsplan 07/690-O2. 

Forslaget kan udføres for: 220.000,- ekskl. rampe.  

  

Forslag 3: Teknisk Forvaltning, Tilgængelighedsudvalget og Handicaprådet 

anbefaler denne løsning.  

         Der etableres parkeringslomme langs svømmehal mod vest, med plads til 

at der kan holde to minibusser. Cykelstien rykkes ind. Der etableres en 

afsætningsplads på 1 m. mellem cykelstien og parkeringslommen i 

belægningssten.  

Dette forslag kræver, at der laves en ny indgang til genoptræningscentret, 

som vist på planen.  

Herfra er der ca. 45 m til genoptræningscentret indgang.  

Se vedlagte oversigtsplan 07/690-O3. 

Forslaget kan udføres for: 115.000,- ekskl. ny adgang til 

genoptræningscentret. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21416 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Forslag 4: 

         Der etableres en kørevej med græsarmering nord for svømmehallen. Med 

indkørsel fra parkeringspladen ved Rådhusvej.  

Herfra er der ca. 60 m til svømmehallens indgang.  

Se vedlagte oversigtsplan 07/690-O4. 

Forslaget kan udføres for: 80.000,- 

  

Forslag 5: Direktionen anbefaler denne løsning 

         Der etableres en kørevej med græsarmering nord for kulturhuset mellem 

cykelsti og kulturhus. Der bliver opsat et fodhegn mellem cykelsti og 

parkeringsarealet.  

Herfra er der ca. 50 m til svømmehallens indgang.  

Se vedlagte oversigtsplan 07/690-05. 

Forslaget kan udføres for: 140.000,- 

  

Teknisk Forvaltning anbefaler at der vælges forslag 3, som kræver at der 

etableres en ny adgang til genoptræningscentret i den sydlige ende af 

bygningen. 

Alternativt anbefales forslag 4, som er den billigste, og som ikke har 

væsentlig længere afstand til indgangen end de øvrige forslag.  

  

  

Sagsforløb  

         Tilgængelighedsudvalget og Teknisk Forvaltning anbefaler at vælge 

forslag nummer 3, alternativt nummer 4.  

         Teknisk direktør Michael Jentz bringer forslagene i Direktionen, som peger 

på forslag nummer 5. Forslag nummer 5, er det forslag som 

træningscentret, der oprindeligt rejste sagen, ønskede.  

         Sagen sendes efterfølgende til høring i Handicaprådet, som vælger at 

anbefale tilgængelighedsudvalgets prioritet nummer 2, det vil sige forslag 

nummer 4.  

         Efter henvendelse fra Træningscentrets terapeuter, genoptager 

Handicaprådet sagen (25. juni 2009). Her bliver beslutningen, at anbefale 

forslag nummer 3. Terapeuterne i Træningscenter Sæby skrevet til 

Handicaprådet, at etableringen af forslag 4 er meget uheldig, og at de ønsker 

forslag 5 gennemført, da de mener at den løsning skaber de bedste forhold for de 

gangbesværede brugere. Handicaprådet vælger dog at lytte til 

Tilgængelighedsudvalget og anbefale forslag nummer 3. 

  

Status er, at Direktionen har anbefalet forslag nummer 5,  ud fra Træningscentrets 

oprindelige ønske, og Teknisk Forvaltning, Tilgængelighedsudvalget og 

Handicapudvalget anbefaler forslag nummer 3. Spørgsmålet er, hvem der har den 

reelle beslutningskompetence i sagen? Handicaprådet kan ikke træffe beslutninger, 

men kun videregive sin anbefaling. Direktionen har ikke bevilling eller politisk 

beslutning til at igangsætte projektet.  
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Den oprindelige bevilling er ikke længere gældende, og som lejer af svømmehallen 

er Social og Sundhedsforvaltningen ikke forpligtet til at finansiere eventuelle 

adgangsforhold.  

Sagen fremadrettet 
Umiddelbart, sagens forløb taget i betragtning, bør sagen sendes via Plan- og 

Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Men der er en del spørgsmål som skal 

besvares:  

1.     Finansieringen – Handicaprådet kan anbefale, at kommunen (teknisk 

forvaltning – via byggemidler) ændrer forholdene. 

  

2.     Ansøge Tilgængelighedspuljen? Her kan vi opnå 25 % tilskud til de faktiske 

udgifter.  

3.     Vil handicaprådet evt. skyde midler i projektet?  

  

 

Indstilling 

Drøftes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Handicaprådet anbefaler fo rtsat forslag 3 som den bedste løsning for Sæby svømmebad.  

Handicaprådet har ikke midler til at deltage i finansieringen. 
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9. Orientering Befordring i ledsagers bil 

 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet orienteres hermed om status i forhold til sagen vedrørende 

befordring i ledsagers biler. Sagen behandles af Socialudvalget i august.  

Sagsforløb: 

Tidligere har det været praksis i Frederikshavn Kommune, at borgere som er tildelt 

ydelser i form af ledsagelse efter servicelovens § 97, har haft muligheden for at 

blive befordret i ledsageres biler. Befordringen er sket mod betaling af 

kilometertakst. 

I Februar 2010 blev Chefgruppen i Social- og Sundhedsforvaltningen gjort 

opmærksom på at denne befordringsordning er i strid med Taxalovgivningen og 

kan have forsikringsmæssige konsekvenser for de ledsagere som kører med 

borgerne i egen bil. Chefgruppen valgte ud fra de fremlagte oplysninger at 

befordringsordningen skulle ophøre.  

Sagen har efterfølgende været rejst i Socialudvalget, hvor man ønskede at få 

præmisserne i sagen gennemgået juridisk for at afdække om grundlaget for 

ordningens ophør er korrekt, eller om det var muligt at genindføre ordningen. 

Jurist Anne Stær Nørgaard, Frederikshavn Kommune, har gennemgået sagen. 

Konklusionen er; 

Efter en nærmere fortolkning af begrebet erhvervsmæssig 

personbefordring i bekendtgørelse om taxikørsel mv. udarbejdet 

med hjælp fra Per Maltesen, fuldmægtig i Trafikstyrelsen, vil det 

være meget betænkeligt hvis Frederikshavn Kommune accepterer, 

at ledsagere befordrer borgere i ledsagernes egne biler mod 

betaling, da dette formentlig vil blive anset som erhvervsmæssig 

personbefordring og dermed stride mod bekendtgørelse om 

taxikørsel mv.  

  

Ordningen har uden tvivl været med til at højne livskvaliteten for de borgere som 

har haft mulighed for at benytte denne mulighed. Alternativt henvises disse brugere 

til at benytte NT Flextur eller NT Handicapordning – begge ordninger er 

modificerede taxaordninger, se bilag.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21416 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Beskrivelse - NT Handicapkørsel (dok.nr.66333/10) 

NT Flextur (dok.nr.66338/10) 

Juridisk vurdering, notat (dok.nr.66337/10) 

Kørsel i ledsagers bil - sagsforløb (dok.nr.66336/10) 
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10. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigt fremlægges til orientering.  

 

Indstilling 

Økonomioversigten godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Økonomioversigten godkendes.  

 

Bilag 

Økonomioversigt pr. 20. maj 2010 (dok.nr.14332/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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11. Information fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jane Olesen. 

  

Rampen på Skagen Gren  

Er udlagt.  

Akustisk signal ved Gærumvej/Søndergade er opsat.  

I lyskrydset Ankermede/Skagavej i Skagen opsættes akustisk anlæg.  

Tilgængelighedudvalget har bevilliget 10.000 kr. til opsætningen.  

  

Besigtigelse af rådhuset i Frederikshavn.  

Tingene er i orden, dog var en enkelt elevator meget hurtig, det bør der kigges på, 

 alt er i orden indendørs, men udenoms arealerne er endnu ikke helt færdige.  

  

Udeservering/gaderegulativ 

Formand for teknisk udvalg, samt formanden for Handicaprådet deltog i sidste 

møde, for en drøftelse af gaderegulativer/udeserveringer mm. Der er igangsat 

arbejde med at udarbejde nyt regultiv for kommunen, som bliver drøftet i Teknisk 

Udvalg til efteråret. Hvis der opdages uhensigtsmæssigheder kan der indmeldes til 

vejmyndighed@frederikshavn.dk 

  

Pjecen "Frederikshavn, kommunen for alle"  

Kort opfølgning 

  

Lokalplaner 

4 forslag blev gennemgået og der var ingen bemærkninger fra 

tilgængelighedsudvalget.  

  

Maskinhallen i Frederikshavn. 

Skal renoveres og der er givet gode råd til forholdene.  

  

 

Indstilling 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSf 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Information fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

Information fra rådets medlemmer.  

 

Indstilling 

Informationen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Intet.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget invitation til følgende: 

Konferencen "Danmark set med udviklingshæmmedes øjne" der afholdes den 15. 

november på Hotel Nyborg Strand.  

Konference "Mere end diagnoser-videnskampe på handicapområdet" afholdes den 

2. november på Vingstedcentret.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Handicapkonsulenten deltager i begge.   

Anders Hind, Peter Nielsen og Flemming Klougart deltager i ”Mere end 

dianoger/videnskampe på handicaprområdet.  

Sekretæren tilmelder.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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14. Ansøgning om tilskud til rampe på børnehaven Smørhullet i 

Århusgade 61, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Børnehaven Smørhullet har et barn som er kørestolsbruger.   Der er derfor behov 

for en rampe, både ved indgangen og ved udgangen til legepladsen.  

Projektleder fra teknisk service søger derfor på vegne af børnehaven om 

økonomisk tilskud til at få udført arbejdet. 

Der er indhentet tilbud fra EN byg på udførelsen af de 2 ramper,  på kr. 15.778 excl. 

moms. 

 

Indstilling 

Drøftes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010 

Handicaprådet giver afslag på det ansøgte. Det er en opgave for Frederikshavn 

kommune at sikre tilgængelighed i børnehaver.  

  

 

Bilag 

Tilbud på Ramper v/ Århusgade 61 (dok.nr.71020/10) 

Ansøgning om tilskud fra Børnehaven Århusgade 61 (dok.nr.71012/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6277 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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15. Høring: Frederikshavn Kommunes Idrætspolitk 

 

Sagsfremstilling 

Kultur og Fritidsudvalget sender forslag til Frederikshavn Kommunes Idrætspolitik 

til høring.  

Politikken er udviklet i et tæt samarbejde med de mange aktører i hele kommunen, 

som gennem en længere proces og arbejdsmøder har udarbejdet det foreliggende 

forslag.  

  

Politikken og processen har haft udgangspunkt i følgende centrale udfordringer:  

         at borgerne fortsat kan dyrke idræt i de kendte foreninger, men også på andre 

måder  

         at skabe sammenhæng mellem idrætspolitikken og andre overordnede 

kommunale politikker og målsætninger (bl.a. bosætning, erhvervsudvikling, kultur 

og frit id samt sundhedspolitikken)  

         at idrætslivet skal danne grundlag for fællesskab i lokalsamfundet   

         at beskrive udviklingsperspektiver i forhold til bredde, elite og professionel idræt 

samt deres indbyrdes relationer 

         at beskrive udviklingsperspektiver for kommunens idrætsfaciliteter 

  

 

Indstilling 

Drøftes og høringssvar udarbejdes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. juni 2010  

Handicaprådet stiller sig undrene overfor den manglenden inddragelse af rådet, 

som tidligere er blevet inviteret til at deltage i arbejdsgrupper, men alligevle ikke er 

blevet inddraget i arbejdet med udarbejdelse af politikken.   Der udarbejdet 

høringssvar på baggrund af drøftelse. 

  

  

  

  

 

Bilag 

Følgebrev - høring af Frederikshavn Kommunes idrætspolitik (dok.nr.69982/10) 

Idrætspolitik 2010 - arbejdsgruppens indstilling. - Idrætspolitik 2010  (dok.nr.61576/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4696 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 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 
   

      

Bibi Bording 
   

 

      

Gurli Nielsen 
   

      

Jane Olesen 
   

      

Aksel Jensen 
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