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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

3 138584/10 Åben Handicapridning - Rideklubber 

4 138192/10 Åben Den overordnede admisnitrative aftale2.pdf 

4 138176/10 Åben Bilateral sundhedsaftale Frederikshavn.pdf 

4 138175/10 Åben Den Administrative Sundhedsaftale.pdf 

4 138173/10 Åben Den Politiske Sundhedsaftale.pdf 

5 128051/10 Åben Evaluering af ydelses- og kvalitetskatalog for SEL § 85 

6 138556/10 Åben Økonomioversigt pr. 20. november 2010 

10 140189/10 Åben Procesplan for ydelseskatalog for § 85 botilbud på handicap- 

og psykiatriområdet 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. november 2010. 

 

Indstilling 

Dagsordenen godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. november 2010  

Dagsordenen 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 28. oktober 2010.  

 

Indstilling 

Godkendelse af referat. 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. november 2010  

Referatet godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. 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.   

 

Sagsfremstilling - Handicaprådet den 25. november 2010  

Efterfølgende er der modtaget en oversigt over hvilke klubber i Frederikshavn 

Kommune der tilbyder specialridning. Specialridning er i privat regi og betales af 

brugeren. Handicapridning, som betegnes rideterapi, tilbydes ikke i klubber i nogle 

af klubberne i Frederikshavn Kommune.  

Det har ikke været muligt inden dagsordenens udsendelse at finde en medarbejder 

der kan deltage i rådets møde og orientere grundigt om opgaven. Hvis det lykkedes 

inden mødet, vil rådet blive orienteret på mail.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. november 2010 

Bilaget diskuteret. Handicapridning - eller rideterapi, som det hedder. 

Bibi Bording oplyser, at kommunerne selv har ansvaret for vederlags fysioterapi 

(rideterapi), og i øjeblikket visiteres til ridning i andre kommuner.  

Bibi har forespurgt Ministeriet, hvad der skal til for at få et ydernr. til en privatprak-

tiserende (ride)fysioterapeut.  

Når svar fra Ministeriet foreligger, sættes punktet på HR´s dagsorden.   

 

Der sendes svar til Idrættens Fællesråd. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10866 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Bilag 

Handicapridning - Rideklubber (dok.nr.138584/10) 
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4. Høring af Sundhedsaftalen 2011 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsaftalen er en aftale mellem de 11 nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland. Formålet med aftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af 

indsatsen i de patient forløb, som går på tværs af de to myndigheder kommune og 

region - herunder de almen praktiserende læger og sygehuse. 

Sundhedsaftalen består overordnet af en generel aftale, som danner ramme for 

de lokale sundhedsaftaler som indgås direkte mellem den enkelte kommune og 

regionen. Den generelle aftale består således af tre dele;  

De lokale sundhedsaftaler (kaldet bilaterale aftaler), det vil sige de særlige aftaler 

som er indgået mellem den enkelte kommune og Region Nordjylland. Se 

medsendte bilag vedrørende aftalen mellem Frederikshavn Kommunen og Region 

Nordjylland. 

En politisk aftale, som fastsætter rammerne og målsætningerne for samarbejdet 

mellem kommunerne og regionen. 

En administrativ aftale, som fastsætter rammerne for det konkrete samarbejde 

mellem parterne.  

Sundhedsaftalen er udarbejdet i 2010 ud fra de erfaringer som  kommunerne, 

sygehusene og de almen praktiserende læger har gjort sig i forhold til den 

foregående sundhedsaftale. Sundhedsaftalen træder i kraft når den er godkendt af 

de 11 kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Sundhedsaftalen forventes at træde i 

kraft 1. februar 2011.  

Der kan med fordel fokuseres på den lokale aftale (Bilateral aftale) og Den Politiske 

aftale i høringsprocessen.  

Planlægger Bibi Bording vil være til rådighed under behandlingen af punktet  

  

  

Indstilling 

Til Høring 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. november 2010  

Sundhedsaftalen 2011 blev drøftet, og tages til efterretning uden yderligere 

bemærkninger.  

 

Bilag 

Den overordnede admisnitrative aftale2.pdf  (dok.nr.138192/10) 

Bilateral sundhedsaftale Frederikshavn.pdf  (dok.nr.138176/10) 

Den Administrative Sundhedsaftale.pdf  (dok.nr.138175/10) 

Den Polit iske Sundhedsaftale.pdf  (dok.nr.138173/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9856 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Justering af ydelseskatalog for SEL § 85, høring  

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

I forbindelse med indførelsen af BUM-modellen på handicap- og psykiatriområdet 

samt området for socialt udsatte vedtog Byrådet den 25. november 2009 et nyt 

ydelses- og kvalitetskatalog for disse tre områder. Kataloget indeholder bl.a. en 

kvalitetsstandard for Servicelovens § 85 vedrørende socialpædagogisk hjælp til 

borgere i egen bolig.  

  

Siden implementeringen af det nye ydelses - og kvalitetskatalog har der vist sig et 

behov for at evaluere og justere ydelses- og kvalitetsstandarden for § 85. Til dette 

formål har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 

både udfører- og myndighedsområderne. Arbejdsgruppen har drøftet, hvilke 

justeringer af ydelses- og kvalitetskataloget for SEL § 85, der skønnes nødvendige. 

Arbejdsgruppen har i den forbindelse drøftet seks forskellige problemstillinger:  

1. Skal der visiteres ekstra tid, når borgerne skal flytte?  

2. Skal borgere, der ikke selv kan hjælp med at lave mad, visiteres efter SEL 

§§ 83 eller 85?  

3. Der mangler kvalitetsopfølgningsmål i det nuværende ydelses- og 

kvalitetskatalog  

4. Der er behov for, at borgerne på de tre områder kan ringe til en 

medarbejder i aften- og nattetimerne samt i weekender og højtider  

5. Finansiering af medarbejderes deltagelse under indlæggelse på somatisk 

og psykiatrisk sygehus  

6. Fastsættelse af serviceniveau vedr. praktiske ydelser efter SEL § 85  

  

Arbejdsgruppens anbefalinger 

På baggrund af sit arbejde anbefaler arbejdsgruppen, at: 

1. Der ikke visiteres ekstra tid til den praktiske del i forbindelse med flytninger. 

Det bør pointeres i ydelses- og kvalitetskataloget, at SEL § 85 er inklusiv 

praktisk støtte og hjælp til borgere i forbindelse med eventuelle flytninger. 

Hvis der som følge af flytningen opstår ekstra behov for socialpædagogisk 

støtte, ydes dette ud fra de eksisterende ydelser i det nuværende ydelses - 

og kvalitetskatalog for SEL § 85  

2. Borgere, der ikke selv kan være med til at lave mad, visiteres efter SEL § 

85 til mad fra den kommunale leverandør af mad service  

3. Ydelses- og kvalitetskataloget tilføjes følgende kvalitetsopfølgningsmål: 

"Ydelsen iværksættes senest 10 dage efter afgørelsen. Akutte behov 

dækkes så snart det er nødvendigt"  

4. Alle borgere, der er visiteret efter SEL § 85 ydelser får mulighed for at få 

telefonisk kontakt til en kommunal medarbejder i tidsrummet ved akut 

behov for hjælp, vejledning og støtte i aften- og nattetimerne samt i 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9508 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: gisc 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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weekender og på helligdage  

5. Man arbejder videre med at finde en løsning på finansiering ved 

medindlæggelser af medarbejdere på psykiatrisk og somatisk sygehus  

6. Ved praktisk hjælp, hvor borgeren ikke selv forventes at skulle deltage i 

udførelsen af ydelsen, gælder samme serviceniveau som ved praktiske 

ydelser givet efter SEL § 83. Det skal bemærkes, at tildelingen af ydelsen 

altid vil foregå ud fra en individuel vurdering  

  

For en uddybning af arbejdsgruppens anbefalinger se vedlagte bilag.  

  

  

Indstilling 

Til høring 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. november 2010  

Ydelseskataloget blev drøftet. Sagen genoptages efter ½ år.  

 

Ydelseskataloget blev taget til efterretning - og HR forventer at høre nyt om ½ år.  

 

Bilag 

Evaluering af ydelses- og kvalitetskatalog for SEL § 85 (dok.nr.128051/10) 
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6. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering.  

 

Indstilling 

Økonomioversigten godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. november 2010 

Økonomioversigten blev gennemgået. Der blev stillet spørgsmål om alle udgifter 

vedr. Handicapmessen var bogført. Undersøges. 

Kørestolsgynge stadig ubetalt vedr. budget 2009 - hvorfor ? Undersøges.  

Aksel Jensen foreslog, at man i forbindelse med indvielse af 

Senhjerneskadecentret evt. afholdt en større konference/messe. - Evt. forestået af 

ny handicapkonsulent.  

Orienteringen taget til efterretning. 

   

  

 

Bilag 

Økonomioversigt pr. 20. november 2010 (dok.nr.138556/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Information fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jane Olesen. 

 

Indstilling 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. november 2010 

Jane Olesen orienterede fra Tilgængelighedsudvalget:  

- Pjece HR- sendt til grafiker til opsætning - evt. ud inden jul. Præsentation hvordan 

? - HR inviteres til præsentation 

 På nettet  

 Pressemeddelelse - pressen - Turistforeningen - Handelsstandsforeningen  
 i Daisy-format - lydavisen.  

- Gågaderegulativ - er på vej. 1. udkasthøring den 13. december. 

- Maskinhallen - rampe på bagsiden bygges om - følger vejreglerne. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Information fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

Information fra rådets medlemmer.  

 

Indstilling 

Informationen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. november 2010  

Anders Hind: Deltaget i KL´s Handicap og psykiatrimesse i Nyborg i ugen.  

Peter Nielsen: Senhjerneskadecentret behandles i SOU den 1.12. - de sidste 12 

boliger.  

Kurt Nielsen: Handicapkonsulent - 50 ansøgere - 4 udvalgt til samtale fredag den 

26.11.2010. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. november 2010  

Anders Hind: 2011 er EU´s Frivillighedsår - Skal HR bede nogen at om at sætte 

fokus på det ? 

 

Aksel Jensen: Idrætskonsulent - hvornår opslåes stillingen ? SUU/BUU har bevilget 

til ½ tidsansættelse. 

 

Julefrokost den 16.12. 2010 ca. 17.30. Bemærk på dagsordenen til mødet, om 

mødetid er ændret. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10. Ydelses- og kvalitetskatalog for § 85, botilbud på handicap- 

og psykiatriområdet 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Deloittes udvidede forvaltningsrevision 2008 blev det besluttet at 

indføre kvalitetsstandarder og BUM-model på handicap- og psykiatriområdet samt 

for området for socialt udsatte i Frederikshavn kommune pr 1. januar 2010. 

Formålet med indførelsen af BUM-modellen er at skabe en mere effektiv og 

hensigtsmæssig organisering af de tre områder med en styrket ressourcestyring og 

sikring af et mere ensartet serviceniveau. Samtidig blev det besluttet, at  udarbejde 

ydelses- og kvalitetsstander for socialpædagogisk hjælp efter SEL § 85 i etaper, 

således at ydelses- og kvalitetskataloget for SEL § 85 for hjemmeboende skulle 

træde i kraft 1. januar 2010. Mens  ydelses- og kvalitetskataloget for 

bofællesskaberne på handicapområdet og  specialtilbuddene på handicap- og 

psykiatriområdet skulle vente til henholddsvis 1. januar 2011 og 1. januar 2012.  

  

I forbindelse med udarbejdelsen af ydelses- og kvalitetsstandard for 

bofællesskaberne på handicapområdet har der været nedsat en arbejdsgruppen 

bestående af relevante medarbejdere fra bofællesskabsområdet  og fra 

myndighedsafdelingen. Arbejdsgruppen er kommet langt i sit arbejde med at 

beskrive hvilke ydelser, der skal leveres i bofællesskaberne. Undervejs i arbejdet 

har det imidlertid det vist sig at være hensigtsmæssigt at inddrage 

specialtilbuddene på handicap- og psykiatriområdet i det videre arbejde, således at 

der bliver lavet en samlet beskrivelse af ydelserne i botilbuddene på handicap- og 

psykiatriområdet.  

  

Social- og Sundhedsforvaltningen har derfor vurderet, at det vil være formålstjenligt 

at færdiggøre ydelses-og kvalitetskataloget for SEL § 85 for bofællesskaberne 

samtidig med udarbejdelsen  for specialtilbuddene på handicap- og 

psykaitriområdet. Dette betyder, at det samlede ydelses- og kvalitetskatalog for 

botilbuddene på handicap- og psykiatriområdet vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 

2012. (Se vedlagt procesplan for det videre arbejde) 

  

 

Indstilling 

Til orientering 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. november 2010  

Tages til efterretning.  

 

Bilag 

Procesplan for ydelseskatalog for § 85 botilbud på handicap- og psykiatriområdet (dok.nr.140189/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3014 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SOU 
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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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