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Bilagsfortegnelse
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Titel
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1.

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. september 2010.

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

Indstilling
Dags orden godkendes.
Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010
Godkendt.
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2.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 26. august 2010.

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

Indstilling
Referatet godkendes.
Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010
Godkendt.
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3.

Ansættelse af ny Handicapkonsulent

Sagsfremstilling
Handicapkonsulent Bibi Bording Pedersen fratræ der sin stilling som
handicapkonsulent pr. 1. oktober, da hun har fået en planlæggerstilling i Social- og

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

Sundheds forvaltningen. Det betyder, at der skal ansættes en ny
handicapkonsulent.
Formanden ønsker, at der udpeges medlemmer til udformning af en
stillingsannonce, samt udpeges medlemmer til et ansættelsesudvalg.
Indstilling
Drøftes.
Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010
Udkast til stillingsopslag uddelt på mødet. Udkastet godkendt.
Det indstilles til socialdirekt øren Jan Nielsen at
stillingen slås op hurtigst muligt
og at ansættelsesudvalget består af,
Birgit Elgaard, leder af Handicapafdelingen
Kurt Nielsen, formand for handicaprådet
Peter Nielsen, næstformand for handicaprådet
Bente Olsen, sekretær for handicaprådet og medarbejderrepræsentant
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4.

Idrætskoordinator til handicapområdet

Sagsfremstilling
Handicaprådet har på dialogmødet den 10. august drøftet problematikken omkring
muligheden for at dyrke idræt som handicappet.

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

Rådet ønsker en idrætskoordinator til handicapområdet, som kan koordinere
muligheden for deltagelse i allerede etablerede idrætstilbud i Frederikshavn
Kommune, men også være primus motor i etablering af idrætstilbud til
handicappede.

Indstilling
Ønskes drøftet.
Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010
Udsættes til efter budgettets 2. behandling.
Bilag
Referat fra Dialogmøde- Handicaprådet SUU.DOCX (dok.nr.97561/10)
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5.

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 væ re 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 råd et om tilskud?

Indstilling
Handicaprådet drøfter, om det fortsat 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.
Sagsfremstilling - Handicaprådet den 30. september 2010
Budget vil blive fremsendt særskilt inden mødet.
Drøftes.
Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010
Der kan ikke fremover modtages økonomisk tilskud fra Handicaprådet efter
ans øgning. Dog kan handicaprådet donere midler til særlige aktiviteter efter eget
valg.
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6.

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 30. september 2010
Godkendt.
Bilag
Økonomioversigt pr. 16. september 2010 (dok.nr.14332/10)
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7.

Orientering om Handicapmessen

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen orienterer om status på arbejdet med Handicapmessen, der
afholdes i Det Musiske Hus, den 9. og 10. oktober 2010.

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

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010
Formanden orienterede om status på Handicapmessen, planlægningen forløber
planmæssigt.
Bl. a. kan nævnes at, Nick Horup er foredragsholder om lørdagen, samt at flere
lokale idrætsforeninger afholder aktiviteter i løbet af messen.
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8.

Information fra Tilgængelighedsudvalget

Sagsfremstilling
Information fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jane Olesen.
Afdelingen Myndighed i Teknisk Forvaltning, forventer at udarbejde nye

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

gågaderegulativer for de 3 store byer, Sæby, Frederikshavn og Skagen i løbet af
vinteren.
Tilgæ ngelighedsudvalget har anmodet, formanden for Teknisk Udvalg, Brian
Pedersen om at indkalde formændene for handelsstands foreningerne i kommunen
til et samarbejde om gågaderegulativerne, Tilgæ ngelighedsudvalget afventer nyt
herom.
Pjecen – ”Frederikshavn kommunen for alle” er fortsat under udarbejdelse.
Lokalplan for:
Ny bofællesskab på Kirkevej i Skagen, er gennemgået og der er indgivet
bemærkning om, at trafiksikkerhedsmæssigt er adgang over en P-plads
uhensigtsmæssig. Forventer at blive indbudt til byggemøder.
Nye Handicapboliger på Gl. Skagens vej i Frederikshavn, er gennemgået og der er
indgivet bemærkning om at der mangler beskrivelse for handicapparkering.
Rampe ved Skagen Gren: Der er indkommet en klage over at rampen ikke går hele
vejen. Der etableres fliser på det resterende areal.
Plan for ny Busterminal i Frederikshavn: Jane Olesen, bliver inddraget i
tilrettelæggelsen og har været inviteret til det første møde.
Orienterede om Tilgængelighedskonference i K øbenhavn.

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Handicaprådet den 30. septe mber 2010
Taget til efterretning.
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9.

Information fra medlemmerne

Sagsfremstilling
Information fra rådets medlemmer.
Bruno Mûller

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

Orienterede om en henvendelse fra 2 borgere uafhæ ngige af hinanden. Borgerne
har fået bevilliget et el-k øret øj (handicap-c rosser), men kan ikke få den serviceret i
kommunens regi. Uddeler materiale fra Sundhedsudvalgets møde den 7.
september 2010, til udsendelse med referatet.
Handicaprådet sender en anmodning til Sundhedsrådet, om at sikre at
forvaltningen informerer de borgere der modtager hjælpemidler/ forbrugsgoder, om
hvilke pligter og rettigheder de har i forhold til reparation og udskiftning af køret øjet.
Handicaprådet sender samtidig en anmodning til Det Centrale Handicapråd, om at
arbejde videre med problematikken i lovgivningen om udlevering, servicering og
udskiftning af hjælpemidler/forbrugsgoder, herunder især el-k øret øjer.
Bibi Bording Pedersen
Er indbudt af KL, til at afholde oplæg på den Regionale handic aprådskonference
den 2. november 2010 og har sagt ja til det. Sæt kryds i kalenderen.
Orienterede om afholdt oplæg for byrådet om handicapkonsulentens opgaver.
Arbejder på at arrangere en workshop den 25. november for embedsmæ nd, vedr.
overgangen fra barn til voksen på handicapområdet.

Indstilling
Informationen tages til efterretning.
Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010
Taget til efterretning.
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10. Eventuelt
Sagsfremstilling
Invitation fra Borgmesteren til budgetorientering 2011, i det Musiske Hus den 14.
oktober kl. 19.00.

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

Det Centrale Handic apråd sender invit ation til høring om boliger til handicappede,
den 2. november på Christiansborg.
Formanden
Takker Bibi for rigtig godt samarbejde og ønsker held og lykke i fremtiden.

Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010
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11. Forslag til Frederikshavn Kommunes børnepolitik 2010-2013
Sagsfremstilling
Som følge af Anbringelsesreformen fra 2006 skal alle kommuner formulere en
sammenhængende børnepolitik, der binder børne-, unge- og familieområderne

Åben sag
Sagsnr: 08/3741
Forvaltning: BKF
Sbh: beto
Besl. komp: BUU

sammen. B ørnepolitikken skal som minimum revider es i forbindelse med
sammensætningen af et nyt byråd. Frederikshavn Kommunes nuværende
børnepolitik blev vedtaget i 2007 og har eft erfølgende væ ret revideret ad flere
omgange.
Børnepolitikken skal blandt andet medvirke til at skabe sammenhæng mellem
indsatser på normal - og specialområderne og i den tidlige og forebyggende indsats
(jf. Serviceloven § 19,2).
Børnepolitikken er en overligger for mange af de politikker, der i øvrigt formuleres
på børne-, unge- og familieområderne.
Børne- og Kulturforvalt ningen foreslår en dialog i B ørne- og Ungdomsudvalget om
indhold, form og implementering af en ny Børnepolitik med henblik på senere
vedtagels e i byrådet.
En børnepolitik indeholder typisk udsagn om børne- og familiesyn, målgruppen og
politiske mål for indsatserne.
Forvaltningen foreslår, at en ny B ørnepolitik har et positivt og anerkendende
familiesyn, og at den formuleres som en værdiramme, der sætter retning for både
de fag-faglige og t væ rfaglige tilgang. Værdier fortæller hvem vi er, hvad vi står fo r
og hvad vi stræber efter. Men væ rdier er ikke konkret handlings - eller
løsningsanvisende (se bilag).
Børne- og Kulturforvalt ningen har også udarbejdet et forslag til en tids - og
procesplan for formulering, politisk behandling og den videre implementering af
børnepolitikken i praksis (se bilag).

Indstilling
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Børne - og Ungdomsudvalget
drøfter forslag til indhold, proces og implementering af ny børnepolitik for
Frederikshavn K ommune
drøfter politiske mål for ny børnepolitik for Frederikshavn Kommune
Beslutning Børne- og Ungdom sudvalget den 8. april 2010
Godkendt.
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Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdom sudvalget den 2.
september 2010
På Børne- og Ungdoms udvalgets møde i april 2010 blev forslag til børnepolitik og
proces fremlagt til drøftelse. Efterfølgende er børnepolitikken sprogligt præciseret
og procesplanen er ajourført.
Børne- og Kulturforvalt ningen genfremsender forslag til børnepolitik med henblik på
at drøfte den videre proces i forhold til implement ering og godkendelse i byrådet.
Børne- og Kulturforvalt ningen anbefaler en meget dec entral og dynamisk
implementering af børnepolitikken, primært i forhold til de indsatser, tilbud og
projekter der vedrører børn, unge og familier, herunder ændringer i Skolestruktur,
udmøntning af Helhedsplan og omlægning af tilbuds viften i Familieafdelingen
m.m. Centralt er blandt andet den t værfaglige indsats via Familien i Centrum
(procesplan er vedlagt som bilag).
Børne- og Kulturforvalt ningen gør endvidere opmærksom på, at der pr. 1. juli 2010
er sket ændringer af Servic eloven, som blandt andet indebærer, at kommunerne
skal lave en plan for den kriminalitetsforebyggende indsats og vejledning på
ungeområdet. Denne plan skal i løbet af 3 år indarbejdes i børnepolitikken.
Forvaltningen anbefaler, at denne plan kobles til børnepolitikken ved en revision af
børnepolitikken i 2011 eller 2012.
Børne- og Kulturforvalt ningen anbefaler, at Børnepolitikken sendes til godkendelse
i byrådet snarest, med henblik på en efterfølgende implementering hen over
efteråret/ vint eren 2010.
Indstilling - Børne- og Ungdom sudvalget den 2. september 2010
Børne- og Kulturdirekt øren indstiller, at Børne - og Ungdomsudvalget
1.

godkender, at børnepolitikken løbende implementeres gennem ændringer i
skolestrukturen, helhedsplanen på dagtilbudsområdet og gennem
omlægning af tilbuds vift en i Familieafdelingen

2.

godkender, at planen om forebyggelse af ungdomskriminalitet kobles til
børnepolitikken ved en senere revision

3.

anbefaler børnepolitikken til godkendelse i Byrådet med henblik på
implementering i efteråret/ vinteren 2010

Beslutning Børne- og Ungdom sudvalget den 2. september 2010
1. Godkendt
2. Godkendt
3. Anbefales overfor byrådet
Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010
Tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget.
Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær
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Supplerende sagsfremstilling - Handicaprådet den 30. september 2010
Frederikshavn Byråd besluttede 22. september 2010 at tilbagesende forslag til
Frederikshavn K ommunes børnepolitik 2010 – 2013 til Børne- og
Ungdoms udvalget. Begrundelsen for at returnere politikken var, at politikken
mangler en udtalelse fra Handicaprådet.

Børnepolitikken drøftes i Handicaprådet med henblik på udtal else.
Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter, Anders og Bibi, som
udarbejder et forslag til et høringss var.
Udsat til næste møde.

Bilag
Bilag 1 - UDKAST til ny børnepolitik 2010-2013 (dok.nr.32392/10)
Bilag 2 - Korrigeret handleplan (dok.nr.102146/10)
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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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