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1.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. august 2010.

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

Indstilling
Dags ordenen godkendes.
Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Godkendt.
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2.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 24. juni 2010.

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

Indstilling
Referatet godkendes.
Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Godkendt.
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3.

Høring: Principper for kommunernes samarbejde om de

specialiserede opgaver på social- og
specialundervisningsområdet

Åben sag
Sagsnr: 10/5625
Forvaltning: SSF, BK
Sbh: anli
Besl. komp: Handicaprådet

Sagsfremstilling
Kommunekontaktrådet for Nordjylland anbefaler en række principper for et ændret
samarbejde mellem de nordjyske kommuner om de specialiserede opgaver på
social- og specialundervisningsområderne.
KKR har anmodet kommunalbestyrelserne om senest d. 1. ok tober 2010 at
tilkendegive, om de beskrevne principper og tidsplanen for udviklingen af en styrket
koordination mellem kommunerne kan godk endes som ramme for det videre
arbejde.
Baggrunden er et ønske om at forenkle og k valificere det nuvæ rende
rammeaftalekoncept. KKR ønsker at videreudvikle rammeaftalerne med fokus på
at forenkle dokumentationskravene, sikre en mere hensigtsmæssig
koordinering samt sætte fokus på en fortsat udvikling af den faglige k valitet på
området. Der er initiativer igang omkring ændring og forenkling af den nuværende
lovgivning omkring rammeaftalen, og KKR forventer at den nye samarbejdsmodel
får virkning fra 1. januar 2012.
Kritikken af de nuværende rammeaftaler har væ ret, at de er bureaukratiske i deres
opbygning med store og omfattende dokumentationskrav. Samtidig har muligheden
for politisk priorit ering såvel lokalt som regionalt været fravæ rende. Dette ønsker
KKR at løse op for med en forslag til en ny model for samarbejdsaftaler mellem
kommunerne og mellem kommunerne og Region Nordjylland. Modellen er udviklet
af kommunernes socialdirekt ører og indeholder følgende temaer:
Rammeaftalen mellem kommunerne som myndighed og regionen samt
leverandørkommunerne afgræ nses til det mest specialiserede tilbud - dvs.
et samarbejde om de tilbud, hvor der samlet set kun er et tilstrækkeligt
antal borgere til målgruppen, hvis man har regionsdækkende tilbud
Rammeaftalen får et flerårigt perspektiv mod de nuværende etårige aftaler
Bilaterale aft aler mellem kommunerne - dvs. et samarbejde med
nabokommunen om udvikling og strategi på tilbud med store målgrupper,
hvor kommunerne selv har en stor andel borgere
Takstaftalen for rammeaftalen styrkes i forhold til gennemsigtighed,
reguleringer og med styrkede incitamenter til etablering af ny e nødvendige
tilbud - aftalen er som udgangs punkt 4-årig, dog således at der kan tages
højde for eventuelle lovændringer i perioden
Elementer
o Kommunal redegørelse om udviklingstendenser på 4 -årigt sigt
o Sammenfattende redegørelse for regionens kommuner
o Brugerkonferencer
o Udvikling af ventelistesystem
o Fælles kvalit etsudviklingsmodel
o Fælles sekretariatsfunktion med ans var for det fremtidige
samarbejde på området
KKRs brev til kommunalbestyrelserne med anmodning om anbefaling af principper
samt tidsplan for en ny samarbejdsmodel er vedlagt som bilag.
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Den endelige model for samarbejdet forventer KK R at drøfte i marts 2011, hvore fter
den fremsendes til de 11 kommuners godk endelse.
Økonomi ske konsekvenser

Indstilling
Til høring
Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Rådet godkender principperne for det videre arbejde omk ring samarbejdet.
Rådet ønsker at få den endelige model for samarbejdet til høring, inden
Frederikshavn K ommune´s endelige godkendelse.
Bilag
Brev om kommunalbestyrelsens behandling af principper for det kommunale samarbejde på
socialområdet.pdf (dok.nr.64242/10)
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4.

Høring: Ændret Handlekommuneforpligtigelse

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

Sagsfremstilling
Materialet er endnu ikke færdigt og vil på tirsdag den 24. august blive fremsendt
til rådets medlemmer på mail.
Sagsfremstilling samt bilag udleveret på mødet den 26. august.
Orientering om lovændring vedrørende ændret handlekommuneforpligtigelse
Folketinget har med virkning fra den 1. august 2010 vedtaget ændringer af Lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område og Lov om social service.
Disse

ændringer

medfører,

at

Frederikshavn

Kommune

overtager

handlekommuneforpligtigels en i alle de sager, hvor kommunen har borgere, som er
visiteret til ophold i boformer efter:
serviceloven (§§107-110 og 192)
almenboligloven (§ 115, stk. 4, jf. § 105, stk.2)
institutioner under sygehus væsenet og kriminalforsorgen
eller boformer/boliger der kan sidestilles med nogle af disse boformer i
andre kommuner.
At

blive

handlekommune

betyder,

at

kommunen

fortsat

vil

have

bevillingskompetenc en i forhold til ny e afgørelser under borgerens ophold i en
anden kommune. Lovæ ndringen omfatter i den henseende alle ydelser efter
serviceloven og alle kommunens forpligtigelser efter servic eloven, der ydes til
personer, der har fået ophold i de næ vnte boformer efter medvirken fra
Frederikshavn K ommune.
Lovforslaget

har som

visitationskompetencen

formål
og

at

skabe en st ørre sammenhæ ng mellem

finansieringsans varet

på

det

specialiserede

socialområde. Det udmønter i den forbindelse aft alen mellem regeringen og KL om
kommunernes økonomi for 2010. Baggrunden for lovændringen er derfor at
visitationskompetencen skal følge finansieringsans varet med henblik på at
medvirke til

at

forbedre den

økonomiske styring på det

specialiserede

socialområde.
Som

området

har

fungeret

hidtil

har

kommunen

udelukkende

haft

betalingsforpligtigelsen for de borgere, der har været visiteret til et botilbud i en
anden kommune. Dvs. at Frederikshavn som bet alingskommune ikke har medvirket
eller haft ans var for de afgørelser der efterfølgende er truffet eft er serviceloven, fx
hvilke tillægsydelser borgerne er blevet bevilliget. Flere undersøgelser har i den
henseende kommenteret og dokumenteret det uhensigtsmæssige i, at den der
betaler for en ydelse ikke har indflydelse på, hvilke eventuelle ekstra ydelser der
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skal betales for.

Lovæ ndringens indhold
Lovæ ndringen

medfører,

at

kommunen

automatisk

vil

have

handlekommuneforpligtigels en i alle nye visitationer efter lovens ikrafttræden den 1.
august

2010.

Når

det

gælder

eksisterende

sager

overtages

handlekommuneforpligtigels en først den 1. januar 2011. I henhold til de
eksisterende sager skal der dog forinden – inden den 1. oktober 2010 – være
truffet beslutning om event uel fravælgelse af handlepligten i visse sager.
Frederikshavn Kommune kan både i nye og eksisterende sager vælge at delegere
opgaverne til den nye opholdskommune. Det gælder dog k un selve udøvelsen af
opgaver efter servic eloven, da Frederikshavn Kommune – uanset delegation – vil
bibeholde det politiske og økonomiske ans var for alle afgørelser. En betingelse for
delegation er også, at den nye opholdskommune vil acceptere delegationen,
hvorefter de har ret til at opkræ ve et administrationsbidrag for opgaven. Da
ans varet for alle afgørelser under alle omstændigheder vil pålæ gge Frederikshavn
Kommune, vil kommunen også være klageinstans i de sager, hvor der er
handlepligt. For at skabe et bedre overblik over lovændringens betydning for
henholds vis eksisterende og nye sager samt mulighed for delegation er der
udarbejdet en skematisk oversigt - se bilag.

Implementering af lovæ ndringen i Frederikshavn Kommune
Som hovedregel hjemtages handlekommuneforpligtigelsen i forhold til de borgere,
der i dag er bosat i tilbud uden for kommunen – hvis ikke Frederikshavn Kommune
træffer anden beslut ning. Forvaltningen er af den opfattelse, at denne hovedregel
kun i helt særlige tilfælde bør fraviges. Til udvalgets møde den 29. september vil
disse eventuelle få undt agelser blive fremlagt.
Som det fremgår af vedlagte oversigt over lovæ ndringen, skal der foretages en
række afvejninger samt valg i forhold til, hvilken strategi Frederikshavn Kommune
skal vælge i forhold til først og fremmest eksisterende tilbud og eventuel
fravælgelse af handlepligt en i visse sager. Dernæst skal der også udarbejdes et
oplæg i forhold til eventuel delegationspraksis.
Der har været drøftet mulige k riterier såfremt Frederikshavn Kommune i visse
tilfælde skal gøre brug af muligheden for at fravælge handleforpligtigelsen. Der kan
i den forbindels e eksempelvis

fremhæ ves tilbud, hvor der må påregnes
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uforholdsmæssig brug af administrative ressourcer - samt tilbud hvor hensyn til
borgerens retssikkerhed taler afgørende imod. Det kunne fx væ re hensyn til
borgerens alder eller den tid der er gået siden vedkommende har fået ophold det
pågældende sted. Andre kriterier kunne væ re en form for beløbsgrænse eller
(lettere) sager, hvor kommunen event uelt på baggrund af et stort antal
sammenlignelige

sager

har

tilstrækkelig

indsigt

i,

hvilke

ydelser

der

erfaringsmæssigt vil være behov for på sigt.
Der er imidlertid både fordele og ulemper ved at opstille sådanne faste kriterier,
ikke mindst fordi der mangler et næ rmere indblik, da borgeren oftest i mange år har
boet uden for kommunen. Et kriterium om alder k an fx medføre, at kommunen
frasiger handleforpligtigelsen i en række sager, hvor der måske netop på grund af
stigende alder og dermed ændrede behov bliver behov for at visitere en lang række
nye ydelser – jf. at alderen er støt stigende for alle i befolkni ngen.
Det indstilles til Socialudvalgets godkendelse:

At

handlekommuneforpligtigelsen som

hovedregel

hjemtages

for

eksisterende tilbud
At event uelle kriterier for undtagelse diskuteres
At eventuelle principper for delegation til bopælskommune drøftes for
såvel eksisterende som nye tilbud
At indstilling om eventuelle undt agelser forelægges udvalget den 29.
september
At orienteringen i øvrigt tages til efterretning

Indstilling
Drøftes og høringss var udarbejdes.
Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og udarbejdet høringss var på
baggrund af drøftelsen.
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5.

Høring: Frederikshavn kommunes Museumspolitik

Sagsfremstilling
Børne og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Udvikling og Erhverv
påbegyndt processen til en fælles museumspolitik for Frederikshavn Kommune.

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

Museumspolitikken er blevet til i tæt samarbejde med repræsentanter fra museer i
Frederikshavn kommune, der har givet væsentlige bidrag til udformningen af
politikken.
Politikken omfatter kommunens statsanerkendte og kommunalt støttede museer,
der begge modtager driftsmidler fra kommunen.
Vi har en række unikke museer der rummer samlinger om kunst, kulturhistorie og
naturhistorie på internationalt nivau indenfor bl.a. Skagensmalere, Exlibriskunst og
Marinearkæologi.
Museerne har en central funktion som indentitetsskabende kulturinstitution, der
bidrager til at skabe historisk sammenhæ ng og refleksion hos borgere og
bes øgende.
Museumspolitikken skal væ re med til i endnu højere grad at synliggøre denne
funktion og samtidig bringe museerne ind i nye sammenhænge, aktiviteter og
samarbejder, der afspejler tidsån den.
Med museumspolitikken ønsker Frederikshavn Kommune at skabe museer, som
man ikke kan lade være med at bruge og bes øge enten man er barn, voksen eller
ældre.
Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det
foreliggende udkast til museumspolitikken 2010 for Frederikshavn kommune og
udsender til høring.
Beslutning Kul tur- og Fri tidsudvalget den 9. juni 2010
Godkendt
Indstilling
Drøftes og høringss var udarbejdes.
Beslutning Handicaprådet den 26. august 201 0
Handicaprådet finder den fremlagte Museumspolitik spændende, men er dog noget
forundret over at Frederikshavn Kommunes Handicappolitik ikke er indtænkt heri.
Der udarbejdes høringss var på baggrund af dette.
Bilag
Museumspolitik - høringsudkast (dok.nr.86069/10)
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6.

Høring: Rammeaftaler for social- og

specialundervisningsområdet, 2011 - høring
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 07/5571
Forvaltning: SSF, BK
Sbh: anli
Besl. komp: Handicaprådet

Baggrund og formål
Rammeaftalerne for 2011 på social- og specialundervisningsområdet skal indgås inden d.
15. oktober 2010, og har v irkning fra 1. januar 2011. Rammeaftalerne skal sikre, at der sker
den nødvendige koordinering af t ilbud indenfor rammeaftalens område, så borgere i
regionen Nordjy lland dels modtager de tilbud, de har behov for, og dels modtager tilbud af
høj faglig kvalitet. Rammeaftalerne er et værktøj til at sikre en sammenhæng mellem
efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Derudover skal rammeaftalerne bidrage til, at
der sker et smid igt og tillidsfuldt samarbejde ko mmunerne imellem og mellem ko mmuner
og Region Nord jylland.
Rammeaftalerne er således et planlægnings - og udviklingsværktøj til koordinering af udbud
og efterspørgsel af pladser. I rammeaftalerne aftales desuden:
mål og v isioner for social- og specialundervisningsområdet i Nordjylland
principper for den reg ionale forsyningsforpligtigelse
retningslinjer og principper for takstberegning og betalingsmodeller
etablering og fastholdelse af faglige netværk
samarbejde o mkring doku mentation og faglig udvikling gennem medlemskab af
JYFE - Jysk Forsknings- og Evalueringssamarbejde.
De to rammeaftaler regulerer
Der udarbejdes i regionen Nord jylland 2 rammeaftaler. Rammeaftalen på det sociale
område og rammeaftalen for specialundervisningsområdet. Rammeaftalen på det sociale
regulerer Reg ionsrådets opgaver og forsyningsforpligtigelse på det det sociale o mråde.
Aftalen regulerer desuden grundlaget for Ko mmunalbestyrelsernes indby rdes aftale om
forpligtigelsen i forhold til de t ilbud, som den enkelte ko mmune har overtaget i henhold til
Servicelovens § 186 og 190 samt Almenboliglovens § 185c, hvor tilbuddene indgår i den
regionale fo rsyningsforpligtigelse.
Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland drevne
lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 år, jf.
Folkesko lelovens § 20, stk. 3 og for voksne jf. lov o m specialundervisning for voksne § 1
stk. 2 samt undervisningstilbud for voksne med tale-, høre- og synsvanskeligheder, jf. Lov
om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3. Nogle af ydelserne på undervisningsområdet
leveres også efter Serviceloven og fremgår således af rammeaftalen for socialo mrådet.
Den regionale forsyningsforpligtigelse
De ko mmunale t ilbud, som er reguleret af rammeaftalen, er de t ilbud, hvor ko mmunerne har
overtaget driftsherreopgaven på tidligere amtslige t ilbud. For disse tilbud gælder den
regionale fo rsynings-forpligtigelse. For ko mmunerne betyder dette en forpligtigelse til at
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stille p ladser til rådighed for borgere fra andre ko mmuner på disse tilbud. Hv is ko mmunerne
vælger at overtage yderligere t ilbud fra reg ionen, indgår de pågældende pladser i den
regionale fo rsyningsforpligtigelse. I de tilfæ lde, hvor ko mmunerne vælger at sammenlægge
tilbud under rammeaftalen med andre t ilbud, vil det antal p ladser, som var
rammeaftalepladser stadig indgå i rammeaftalen. Nye p ladser, der oprettes af ko mmuner
eller Region Nordjylland, som følge af behov beskrevet i rammeaftalen, v il ligeledes indgå i
rammeaftalen og dermed være o mfattet af den reg ionale fo rsyningsforpligtigelse.
Forventninger til efterspørgsel efter pladser og til bud i 2011
I de ko mmunale redegørelser melder ko mmunerne ind o m forventede ændringer i behov for
pladser/tilbud. Som driftsherrer melder ko mmunerne ind o m ændringer i indhold og pladser
for tilbud under rammeaftalen. Disse to indmeldinger danner baggrund for udarbejdelsen af
rammeaftalerne.
Socialområdet
Generelt har ko mmunerne tilkendegivet et forventet behov for sikrede pladser til
domfæ ldte udviklingshæmmede personer. De nord jyske ko mmuner anbefaler en
placering af evt. nye pladser i Nordjy lland.
Der meldes o m behov for tilbud til sindslidene med stærkt udfordrende adfærd,
herunder sindslidende med do m
Der meldes derudover om et øget behov for tilbud til borgere med autisme
Th isted Krisecenter skrives ud af rammeaftalen grundet lav belægning
Region Nordjy llands Misbrugscenters opgaver overdrages til ko mmunerne
Specialundervisningsområdet:
·

På specialundervisningsområdet har ko mmunerne generet meldt o m et uændret
forbrug i 2011 set i forhold t il det eksisterende niveau.

·

På ko mmun ikat ionsinstitutterne vil der på baggrund af de ko mmunale
indmeldinger b live foretaget nogle tilpasninger, men ikke t ilpasninger, der har
økonomiske og indholdsmæssige konsekvenser. Der er dog behov for en nærmere
drøftelse af og viden om ko mmunernes forventede efterspørgsel i 201 2

·

Koordineringen af de lands - og landsdelsdækkende tilbud mellem reg ionerne har
resulteret i fo rventninger om uændret forbrug

·

Der har været foretaget en evaluering af aftalemodellen for
ko mmunikationsinstitutterne for at få fastlagt konsekvenser og problemfelter med
denne. Der er nedsat en dialoggruppe, som arbejder med at tilpasse og optimere
arbejdet indenfor rammerne af den nuværende aftalemodel. Dialoggruppen har
desuden til opgave at skabe et kvalificeret grundlag for, hvordan aftalemodellen
evt. skal ændres i fo rbindelse med rammeaftalen for 2012.

Fokusområder for 2011
Hvert år udpeges en række fokusområder, som skal være genstand for særlig
opmærksomhed i det følgende år.
På socialo mrådet peges der på følgende fokusområder for 2011:
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·

Udfordringer på det specialiserede o mråde med hensyn til den økonomiske
situation (hvad kan forventes af tilbuddenes serviceniveau, faglighed, krav t il
niveau)

·

Sindslidende med do m eller andre udfordrende problemstillinger

På specialundervisningsområdet er følgende fokusområde udpeget i 2011:
·

Dialoggruppen på institutionsområdet skal t il rammeaftale 2012 foretage en
evaluering af ydelserne på institutterne, aftalemodellen samt v isionerne for
institutternes opgavevaretagelse.

Processen
I år er det nødvendigt at sende rammeaftalerne i høring i Handicaprådet i Frederikshavn
Ko mmune, inden der er ko mmet anbefaling o m godkendelse fra Kontaktrådet. Der er tale
om et udkast, som skal behandles i den Administrative Styregru ppe d. 25. august 2010 og
herefter i Kontaktudvalget. Aftalerne skal være politisk godkendte inden d. 15. oktober i
hhv. fagudvalg og Byråd, hvilket betyder at de sendes til høring på Handicaprådets møde d.
26. august 2010.
Handicappoli tiske konsekvenser
Rammeaftalerne regulerer tilbuddene på det mest specialiserede socialo mråde. Det har
derfor stor betydning, at rammeaftalens formål med koordinering og planlægning af
indsatsen opnås. På den måde sikrer ko mmunerne og Reg ion Nordjy lland, at der er et
velproportioneret og kvalificeret tilbud til de borgere, der har allermest behov for det.

Indstilling
Til høring
Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Handicaprådet tager rammeaftalen til efterretning. Rådet stiller spørgsmål til om
rammeaftalen er ændret, så der er taget højde for de problemstillinger rådet
pegede på i høringss varet i 2009, i forhold til specialundervis ning af Blinde.
Bilag
Udkast til adm stgrp til rammeaftale 2011 - social bilag adm.pdf (dok.nr.95966/10)
Udkast til adm stgrp rammeaftale 2011 - special bilag adm..pdf (dok.nr.95967/10)
Takstaftale_2011.pdf (dok.nr.95968/10)
Bilag vedr vejledning tillægsydelser.pdf (dok.nr.95969/10)
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7.

Fremtidig anvendelse af rådets midler

Sagsfremstilling
På baggrund af drøftelsen omk ring "Kriterier for medfinansiering af Handicaprådets
midler" blev der stillet spørgsmål til hvorvidt der fortsat skal være mulighed for at

Åben sag
Sagsnr: 09/21969
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

ans øge om tilskud fra Handicaprådet.
Handicaprådet tilbagesendte i 2009 1. mio. kr. til Socialudvalget og har et årligt
budget på ca. 330.000 kr., hvilket betyder at der er meget få midler til rådighed.
Hvordan skal disse midler bruges?
Skal det fortsat væ re muligt at ans øge rådet om tilsk ud?

Indstilling
Handicaprådet drøfter om det forstsat skal være muligt at ans øge rådet om
medfinansiering, og/ eller om rådets beskedne midler skal bruges til andre formål?
Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Der udarbejds et budget for 2011 og på baggrund af dette tages punktet op igen på
næste møde i Handicaprådet.
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8.

Ansøgning om medfinansiering af indkøb af "crossere"

Sagsfremstilling
Ud i naturen – også for borgere med handicap

Åben sag
Sagsnr: 10/8327
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Park og Vej med naturvejleder Bo Storm, har i sommerhalvåret 2010 arrangeret
hensyntagende gåture for borgere med kroniske lidelser. Dette er sket i
samarbejde med Frederikshavn K ommunes Sundhedscentre, som hver gang har
haft en medarbejder med.
Mange borgere med kroniske lidelser har s væ rt ved at komme ud i naturen, både
på baggrund af deres fysiske formåen, men også på grund af angst. Den
oplevelse, det er at overvinde sig selv og tage med på ture giver livs glæde og
livsk valitet. Når man er sammen med andre og har trygheden, kan de fleste gå
længere end de ellers troede. Udover at turen giver motion, er den rig på
oplevelser. Naturvejlederen fortæller om området, dyrene, årstiden, finder
krydderurter, og hver tur sluttes af med, at der laves kaffe/te over bål og en snak
om turen.
Formålet med dette samarbejde mellem Park og Vej og Sundhedsfremme og
Forebyggelse er, at give borgere, der er begræ nset i deres fysiske udfoldelse,
trygheden og glæden ved at bevæ ge sig ude i naturen. At styrke den fysiske og
mentale sundhed.
Tilbuddet om hensyntagende gåture/ ture i naturen har hidtil været begrænset til
borgere med tilknytning til Sundhedscentrenes rehabilitering, kræ ftpatienter
tilknyttet Sundhed i bevægelse og borgere med psykisk e lidelser tilknyttet Idræt for
sindslidende. Med udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes Handicappolitik, om
tilgængelighed og reel bevæ gelses frihed også til rekreative områder, er der et stort
ønske om, at kunne åbne op for grupper af borgere med forskelli ge handicap.
Mange grupper af borgere med handicap har ikke mulighed for at gå ture i naturen,
men oplevelsen af frihed, glæde og livsk valitet vil væ re muligt at give dem, hvis de,
på trods af deres fysiske formåen, alligevel kunne komme med på oplevelses ture.
Dette vil væ re muligt, hvis Park og Vej kunne råde over et antal ”mini crosser” .
I Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik er 2 af 3 indsatsområder:
Sundhed for alle – initiativer for alle borgere, særlig med henblik på at
bremse social uli ghed i sundhed
Motionskommune nr. 1
Begge indsatsområder vil blive styrket ved aktiv at arbejde for, at borgere med
fysiske og psykiske handicap får mulighed for at komme ud i nat uren, og styrke
deres fysiske og psykiske velbefindende.
Der s øges som midler fra Fritidsrådet, som max vil bevillige 50% af udgiften.
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Park og Vej samt Sundhedsfremme og Forebyggelse ans øger derfor om midler fra
Handicaprådet til indkøb af 10 stk ”Mini crosser”– i alt 200.000 kr til brug for
borgere i hele Frederikshavn Kommune på guidede natur ture i samarbejde med
naturvejlederen.

Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Handicaprådet finder tanken og ideén rigtig god, men har ikke økonomiske midler
til at imødekomme det ans øgte og der meddeles afslag til ansøger.
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9.

Evaluering af dialogmøder med de politiske udvalg

Sagsfremstilling
Handicaprådet har afholdt dialogmøder med de politiske udvalg på følgende dage:
Arbejdsmarkedsudvalget, den 9. august 2010

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

Sundheds udvalget, den 10. august 2010
Socialudvalget, den 11. august 2010
Børne og ungdomsudvalget, den 23. august 2010
hvor Handicaprådet har fremsendt emner til drøftelse.

Indstilling
Drøftelse og evaluering af dialogmøderne.
Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Handicaprådet har været meget tilfredse med de afholdte dialogmøder, hvor der
har været en god og positiv dialog.
Bilag
Emner til drøftelse med de politiske udvalg i dialogmøderne (dok.nr.95874/10)
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10. Orientering om Handicapmessen
Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen orienterer om status på arbejdet med Handicapmessen, der
afholdes i Arena Nord, den 9 og 10 oktober 2010.

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

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Handicapmessen er flyttet til det Musiske Hus.
Arbejdsgruppen orienterede og arbejdet forløber som planlagt.
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11. Orientering om økonomi
Sagsfremstilling
Økonomioversigt fremlæ gges til orientering.

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

Indstilling
Økonomioversigt en godkendes.
Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Godkendt.
Bilag
Økonomioversigt pr. 20. maj 2010 (dok.nr.14332/10)
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12. Information fra Tilgængelighedsudvalget
Sagsfremstilling
Information fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jane Olesen.
Jane Olesen delt ager i Tilgængelighedskonference i næste uge.

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

Tilgæ ngelighedsudvalget har besigtiget Kastanjegården, efter en
borgerhenvendelse til Handicaprådets formand. Adgangsforholdene er ikke
optimale og rådet sender derfor et brev til bygningens ejer, som i dette tilfælde er
Frederikshavn K ommune. Brevet stiles til Social- og sundhedsdirekt ør Jan Nielsen.
Jane har væ ret på besigtigelse og vejledt om tilgængelighed i Nellemanns Have
efter deres eget ønske.
Der er givet et påbud om at en rampe er for høj i en ny byggesag i Sæby. I den nye
byggelov er der krav om tilgængelighed.
Der er fortsat mangler og problemer med tilgængelighed i Frederikshavn gågade.
Rådet kontakter Tek nisk Udvalg og anmoder om at sagen tages op igen.
Der er igangsat arbejde med at forbedre tilgængeligheden ved krydset Kokt vedvej
og Håndbæk vej.

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Orienteringen drøftet og taget til efterretning.
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13. Information fra medlemmerne
Sagsfremstilling
Information fra rådets medlemmer.
Bruno Müller:

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

Der vil alligevel være repræsentation af Hjernesagen på Handicapmessen.
Indstilling
Informationen tages til efterretning.
Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Taget til efterretning.
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14. Eventuelt
Beslutning Handicaprådet den 26. august 2010
Intet.
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Åben sag
Sagsnr:
Forvaltning: SSF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet
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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

Handicaprådet - Referat - 26. august 2010

Side 24 af 24

