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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. oktober 2010.  

 

Indstilling 

Dagsordenen godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Godkendt.  

 

 
 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 30. september 2010.  

 

Indstilling 

Referatet godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Evaluering af handicapmessen 2010 

 

Sagsfremstilling 

Evaluering af forløbet omkring Handicapmessen den 9 og 10 oktober i Det Musiske 

Hus i Frederikshavn. 

 

Indstilling 

Drøftes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010 

Drøftet og det besluttes at lade evalueringen af Handicapmessen indgå 

i samarbejdet omkring revideringen af Handicappolitikken.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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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.   

  

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. 

 

Sagsfremstilling - Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Byrådet har besluttet at afsætte 100.000 kr. i 2011, og 220.000 kr. i de næste 3 år 

til en halvtids idrætskoordinator.    Idrætskoordinatoren forventes ansat i 

Sundhedsfremme og forebyggelse for at sikre en kobling til  de generelle 

sundhedstiltag.  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Handicaprådet glæder sig over at der er skabt mulighed at ansætte en Handicap 

Idrætskoordinator. Rådet ser frem til ansættelsen og vil følge sagen nøje.  

 

Bilag 

Venstre ændringsforslag til budget 2011 - 2014 (dok.nr.115050/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21416 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Høring: 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 

sammen. Børnepolitikken skal som minimum revideres i forbindelse med 

sammensætningen af et nyt byråd. Frederikshavn Kommunes nuværende 

børnepolitik blev vedtaget i 2007 og har efterfølgende været 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 Kulturforvaltningen foreslår en dialog i Børne- og Ungdomsudvalget om 

indhold, form og implementering af en ny Børnepolitik med henblik på senere 

vedtagelse i byrådet. 

  

En børnepolitik indeholder typisk udsagn om børne- og familiesyn, målgruppen og 

politiske mål for indsatserne.  

  

Forvaltningen foreslår, at en ny Børnepolitik har et positivt og anerkendende 

familiesyn, og at den formuleres som en værdiramme, der sætter retning for både 

de fag-faglige og tværfaglige tilgang. Værdier fortæller hvem vi er, hvad vi står for 

og hvad vi stræber efter. Men værdier er ikke konkret handlings- eller 

løsningsanvisende (se bilag).  

  

Børne- og Kulturforvaltningen 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 Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

  

       drøfter forslag til indhold, proces og implementering af ny børnepolitik for 

Frederikshavn Kommune  

       drøfter politiske mål for ny børnepolitik for Frederikshavn Kommune  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 8. april 2010 

Godkendt.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3741 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: beto 

 Besl. komp: BUU 
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Supplerende sagsfremstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. 

september 2010 

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april 2010 blev forslag til børnepolitik og 

proces fremlagt til drøftelse. Efterfølgende er børnepolitikken sprogligt præciseret 

og procesplanen er ajourført. 

  

Børne- og Kulturforvaltningen genfremsender forslag til børnepolitik med henblik på 

at drøfte den videre proces i forhold til implementering og godkendelse i byrådet.  

  

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler en meget decentral 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 tilbudsviften i Familieafdelingen 

m.m. Centralt er blandt andet den tværfaglige indsats via Familien i Centrum 

(procesplan er vedlagt som bilag).  

  

Børne- og Kulturforvaltningen gør endvidere opmærksom på, at der pr. 1. juli 2010 

er sket ændringer af Serviceloven, 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 Kulturforvaltningen anbefaler, at Børnepolitikken sendes til godkendelse 

i byrådet snarest, med henblik på en efterfølgende implementering hen over 

efteråret/vinteren 2010.  

 

Indstilling - Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2010  

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1. godkender, at børnepolitikken løbende implementeres gennem ændringer i 

skolestrukturen, helhedsplanen på dagtilbudsområdet og gennem 

omlægning af tilbudsviften 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 Ungdomsudvalget den 2. september 2010 
1. Godkendt  

2. Godkendt  

3. Anbefales overfor byrådet  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget. 
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Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær 

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Handicaprådet den 30. september 2010  

Frederikshavn Byråd besluttede 22. september 2010 at tilbagesende forslag til 

Frederikshavn Kommunes børnepolitik 2010 – 2013 til Børne- og 

Ungdomsudvalget. Begrundelsen for at returnere politikken var, at politikken 

mangler en udtalelse fra Handicaprådet. 

  

  

Børnepolitikken drøftes i Handicaprådet med henblik på udtalelse.  

 

Beslutning Handicaprådet den 30. september 2010  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter, Anders og Bibi, som 

udarbejder et forslag til et høringssvar.  

Udsat til næste møde. 

  

 

Sagsfremstilling - Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Udkast til høringssvar fra Handicaprådet drøftes og godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Høringssvar godkendes og fremsendes.  

 

Bilag 

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

Bilag 2 - Korrigeret handleplan (dok.nr.102146/10) 

Høringssvar, Frederikshavn Kommunes sammenhængende børnepolitik (dok.nr.124663/10) 
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6. Handicapridning/handicapsvømning i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Handicapidrættens Fællesråd fremsender brev til Handicaprådet angående 

handicapridning og handicapsvømning i Frederikshavn Kommune.  

Handicapidrættens Fællesråd har fra borgere erfaret, at en del af de borgere som 

ønsker handicapridning bliver henvist til tilbud udenfor kommunen, hvilket medfører 

lang og forholdsvis dyr tranport, hvilket afholder en del fra at gå til handicapridning. 

Fællesrådet har erfaret at FOF har indgået en aftale med Hjørring kommune om 

udbydelse af tilbud om handicapridning og handicapsvømning. En  kopi af 

samarbejdsaftelen med Hjørring kommune vedlægges.  

Handicapidrættens Fællesråd stiller spørgsmål til,    

 om der udbydes handicapridning og handicapsvømning i Frederikshavn 

Kommune, samt hvilken rammeaftale der er for området  

 hvad Frederikshavn Kommune agter at gøre for at iværksætte lokale tilbud 
på handicapridning og handicapsvømning 

 

Indstilling 

Drøftes og videresendes til fagforvaltningen med bemærkninger. 

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Handicaprådet ønsker et overblik over området og udsætter derfor punktet til næste 

møde.   

 

Bilag 

Brev fra Handicapidrættens fællesråd (dok.nr.125244/10) 

Tilbud fra FOF - eksempel fra Hjørring (dok.nr.125239/10) 

Pjece fra FOF (dok.nr.125233/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10866 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Handicapidrættens Fællesråd - Ansøgning om hjælp til logo 

 

Sagsfremstilling 

Handicapidrættens Fællesråd har udarbejdet logo og ansøger Handicaprådet om et 

tilskud fra Handicaprådet til finansiering af udgiften på kr. 1.687,50.  

 

Indstilling 

Drøftes  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010 

Handicaprådet imødekommer ansøgningen. 

 

Bilag 

Ansøgning om økonomisk støtte til logo for Handicapidrættens Fællesråd (dok.nr.125019/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10849 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering.  

 

Indstilling 

Økonomioversigten godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Økonomioversigten godkendes.  

 

Bilag 

Økonomioversigt pr. 21. oktober 2010 (dok.nr.14332/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Information fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jane Olesen. 

Sidste møde i Tilgængelighedsudvalget blev aflyst. 

Færdiggørelse af folderen "Frederikshavn, kommunen for alle"  blev drøftet. 

 

Indstilling 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 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.  

Kurt Nielsen 

Ønsker følgende punkter på æste dagsorden:  

Borgerstyret personlig ass. BPA – ny lovgivning.  Overholder Frederikshavn 

kommune dette? 

Ledsagerordningen – overenskomstmæssig ansættelse. 

  

 

Indstilling 

Informationen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010  

Taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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11. Eventuelt 

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010  

    

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Høring: Justering af serviceniveau, Tilsyns og 

Godkendelsesafdelingen 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

Frederikshavn Kommune indgik pr. 1. januar 2008 samarbejdsaftale med Hjørring- og 

Brønderslev kommuner om den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling, som 

er placeret i Hjørring Kommune. Godkendelses- og Tilsynsafdelingen varetager tilsyn 

med private og kommunale dag- og botilbud på voksen- handicapområdet og 

opholdssteder på børneområdet. Afdelingen varetager også behandlingen 

af godkendelser af private botilbud og opholdssteder, ligesom den behandler sager om 

magtindberetning.  

  

Justering af serviceniveau for 2010 og 2011 

Godkendelses- og Tilsynsafdelingens oprindelige normering bygger på det skøn, der i 

2007 blev foretaget på baggrund af de eksisterende dag- og botilbud, som kommunerne 

skulle føre tilsyn med. Samt et skøn over, hvor mange og hvor omfattende 

godkendelsesforløb, der ville blive.  

Det oprindelige serviceniveau på tilsynsområdet blev fastsat således:  

  

  

  Opholdssteder 

for børn og 

unge  

Private 

botilbud 

for 

voksne 

Kost- og 

efterskoler, 

anbragte 

børn 

Kommunale 

døgntilbud  

Kommunale 

dagtilbud 

Private 

dagtilbud 

Antal 

tilsynsbesøg 

pr. år 

  

Minimum 5 

  

4 

  

1 

  

Minimum 2 

  

2 

  

2 

Det blev på daværende tidspunkt skønnet, at der ville være et flow på 4 

godkendelsesforløb pr. år.                                                

Både antallet af tilbud, hvor der skal føres tilsyn samt efterspørgslen efter behandling af 

godkendelsessager er siden steget. Der er i øjeblikket venteliste i forhold til 

godkendelsesforløbene med en ventetid på 1 -1½ år fra Godkendelses- og 

Tilsynsafdelingen modtager ansøgningen og til at sagsbehandlingen igangsættes.  

  

På det seneste direktørmøde om Godkendelses- og Tilsynsafdelingen blev det besluttet 

at ændre serviceniveauet, således at Godkendelses- og Tilsynsafdelingen uden tilførsel 

af flere ressourcer  kan håndtere de ændrede forudsætninger.  

Godkendelses- og Tilsynsafdelingen har fremlagt et oplæg, hvor de i 2010:  

 Gennemfører 6 godkendelsesforløb mod 4 i den oprindelige samarbejdsaftale   

 Gennemfører 269 tilsynsbesøg mod de 317, som det oprindeligt 
vedtagne serviceniveau medfører. Konsekvensen er, at 48 tilbud i de 3 

kommuner får 1 tilsynsbesøg mindre. Godkendelses- og Tilsynsafdelingen 
foreslår at det er de kommunale dagtilbud, støttecentre og væresteder samt de 
mindste kommunale botilbud, som får et tilsynsbesøg mindre i 2010. Vedlagt en 

oversigt over, hvilke konkrete tilbud Godkendelses- og Tilsynsafdelingen peger 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9631 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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på. I Frederikshavn Kommune drejer det sig om de 3 socialpsykiatriske 

støttecentre, Krisecentret, bofællesskaberne på Spliidsvej,  Højrupsvej og 
Holmelundsvej (Læsø), dagtilbuddene Gimle, Aktiviteten/Røret og 
BVNordstjernen samt Enkeltmandsprojektet (Koktvedparken). Der er tale om 12 
færre tilsynsbesøg på tilbud i Frederikshavn Kommune.  

I 2011:  

 Gennemfører Godkendelses- og Tilsynsafdelingen 8 godkendelsesforløb, og 249 

tilsynsbesøg. Der afholdes alene 1 tilsynsbesøg på de kommunale dag - og 
døgntilbud på voksenområdet, 2 tilsynsbesøg på de kommunale børnetilbud 
samt 1 samlet temaarrangement for alle de kommunale tilbud i Hjørring, 

Brønderslev og Frederikshavn kommuner. Konsekvensen er at der er 83 
kommunale tilbud, som alene skal have 1 tilsynsbesøg i 2011. Bilag 2 er en 
oversigt over forslaget til tilsyn i 2011. Heraf fremgår det, at de kommunale 

døgntilbud til børn: Minibo, Granly og Gaarden i 2011 modtager 2 i stedet for 4 
tilsynsbesøg, mens alle kommunale dag- og døgntilbud på voksenområdet i 2011 
modtager 1 tilsynsbesøg.  

I forlængelse af forslaget til servicejustering, har de socialfaglige konsulenter i 

Godkendelses- og Tilsynsafdelingen skrevet et notat, hvor de gør opmærksomme på 

servicejusteringens konsekvenser.De konsekvenser, de peget på er, at der vil være 

mindre kontrol med, om systemer, processer og strukturer fungerer til borgerens bedste. 

Der vil være risiko for mere brandslukning, ligesom dialogen om dokumentation, 

pædagogiske metoder, medinddragelse og regler for magtanvendelse og 

tavshedspligt vil kunne føres mindre hyppigt end ved det oprindelige 

serviceniveau. Lederen af afdelingen har efterfølgende skrevet et notat, hvor han giver 

udtryk for, at han står inde for det fagligt forsvarlige ved servicejusteringen. Begge 

notater vedlægges som bilag.  

Inden servicejusteringerne kan træde endeligt i kraft skal de godkendes af de 3 

kommuners kommunalbestyrelser.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Godkendelses- og Tilsynsafdelingens forslag er baseret på, at der ikke skal tilføres 

afdelingen flere ressourcer.  

  

 

Indstilling 

Til høring 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 28. oktober 2010  
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Handicaprådet udtrykker bekymring for, hvad den fremlagte model for fremtidig 

tilsynsbesøg vil få af konsekvenser. Det er især bekymrende at de socialfaglige 

konsulenter og lederen af området ikke er enige om konsekvenserne.   Handicaprådet 

ønsker at få en redegørelse fra Socialudvalget, der viser de økonomiske konsekvenser af 

at Frederikshavn Kommune udtræder af GOT.  

 

Bilag 

Bilag 1 - Et tilsynsbesøg i 3 kommuner i 2010.doc (dok.nr.112063/10) 

Bilag 2 - Tilsyn i 2011 til direktørgruppen - 249 tilsynsbesøg.xls (dok.nr.112064/10) 

Konsekvenser ved 1 tilsynsbesøg.doc (dok.nr.112074/10) 

Besvarelse fra afdelingsleder Peter Harritsø.doc (dok.nr.112072/10) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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