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1. Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. februar 2009

Åben sag
Sagsnr: 09/840
Forvaltning: Socialforvaltningen
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Indstilling
Dags orden godkendes
Beslutning - Handicaprådet den 26. februar 2009
Godkendt.
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra 29. januar 2009

Åben sag
Sagsnr: 09/840
Forvaltning: Socialforvaltningen
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Indstilling
Referat godkendes.
Beslutning - Handicaprådet den 26. februar 2009
Godkendt.
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3. Handicaprådets inddragelse i værdiarbejdet på
psykiatriområdet og misbrugsområdet samt i arbejdet med
socialplanen på psykiatriområdet

Åben sag
Sagsnr: 09/840
Forvaltning: Socialforvaltningen
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Sagsfremstilling

Socialudvalget vedtog den 12. november 2008, "Projektdesign, for
opfølgning på forvaltningsrevisionen" fra august 2008. Heraf fremgår, at der
i foråret 2009 skal udarbejdes et værdigrundlag for medarbejdernes møde
med brugerne for hvert af de tre områder, handicap-, psykiatri- og
misbrugsområdet.
Arbejdsgruppe C og koordineringsgruppen har foreslået, at Handicaprådet
inddrages direkte i processen med at give input til værdierne på
psykiatriområdet og misbrugsområdet samt ideer til socialplanen på
psykiatriområdet.
Det skal bemærkes, at brugere, pårørende og medarbejdere samt
socialudvalget også inddrages i processen her i foråret. Når arbejdsgruppe
C - ud fra interessenternes input - har udarbejdet et udkast til
værdigrundlag for psykiatriområdet og misbrugsområdet samt socialplanen
for psykiatriområdet vil oplægget senere på foråret 2009 blive forelagt
styregruppen, koordineringsgruppen og socialudvalget til beslutning.
Som forberedelse til processen i Handicaprådet bedes det enkelte
Handicaprådsmedlem reflektere over følgende tre spørgsmål inden
mødet:
Psykiatriområdet:
Hvad synes du som handicaprådsmedlem er vigtigt i forholdt til
medarbejdernes møde/kontakt med brugerne på psykiatriområdet i
Frederikshavn Kommune? (nævn de 3-5 vigtigste ting!)
Hvordan kunne du tænke dig psykiatriområdet i Frederikshavn
Kommune så ud om fem år? (ideer til handlingsdelen i socialplanen på
psykiatriområdet)
--Misbrugsområdet:
Hvad synes du som handicaprådsmedlem er vigtigt i forholdt til
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medarbejdernes møde/kontakt med brugerne på misbrugsområdet i
Frederikshavn Kommune? (nævn de 3-5 vigtigste ting!)
Tom Christensen fra EKL Consult og planlægger Ann Liljenberg deltager i punktet.
Indstilling
Handicaprådet bedes forholde sig til de 3 spørgsmål i sagsfremstillingen og bidrage
med "input" til værdierne på psykiatri- og misbrugs området.
Beslutning - Handicaprådet den 26. februar 2009
Handicaprådet kommer med ”input” til værdierne, der samles og indarbejdes i
socialplanen. Notat med ”input ” til de enkelte områder udarbejdes af konsulenterne
og vedlægges referatet.
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4. Frederikshavn Kommunes Kommunalredegørelse til Det
Regionale Udviklingsråd, 2008, Høring i Handicaprådet
Sagsfremstilling
Som led i kommunalreformen blev der oprettet regionale udviklingsråd til at

Åben sag
Sagsnr: 08/15446
Forvaltning: SSAF
Sbh: anli
Besl. komp: Handicaprådet

følge og drøfte udviklingen på det sociale område og
specialundervisningsområdet. Udviklingsrådene udarbejder årlige redegørelser
til Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet om udviklingen på disse
områder.
Det Regionale Udviklingsråd i Nordjylland har derfor pålagt kommunerne og
regionen at udarbejde redegørelser vedrørende udviklingen på det sociale område
og på specialundervisningsområdet. Redegørelserne vedrører perioden 1. januar 31. december 2008, og kommunernes redegørelser skal være Det Regionale
Udviklingsråd i hænde senest den 1. marts 2009.
Der er tale om i alt tre redegørelser (spørgeskemaer):
Udviklingen på det sociale område ift. voksne, Serviceloven
Udviklingen på det sociale område ift. børn og unge, Serviceloven
Udviklingen på specialundervisningsområdet ift. børn og voksne
Velfærdsministeren og Undervisni ngsministeren har mulighed for at udpege
særlige fokusområder til behandling i redegørelserne. De udvalgte temaer for
redegørelserne 2008 er:
Specialundervisning og anden særligt tilrettelagt undervisning til unge
og voksne med særlige behov. Dette tema dækker
ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov samt
voksenspecialundervisning
Tilbud til pers oner med erhvervet hjerneskade
Disse temaer indgår i bes varelsen af spørgeskemaerne.
Statsforvaltningen angiver vedrørende høring: ”Senest samtidig med, at
kommunerne sender redegørelsen til Udviklingsrådet, skal redegørelsen sendes i
høring hos handicapråd og relevante brugerorganisationer. Høringssvar

videresendes til Udviklingsrådet med eventuelle
bemærkninger og skal ikke indarbejdes i kommunens
redegørelse”.
Derfor sendes Frederikshavn Kommunes redegørelse til høring i Frederikshavn
Kommunes Handicapråd samt Danske Handicaporganisationers afdeling i
Frederikshavn i februar 2009.
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Indstilling
Frederikshavn K ommunes redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd indstilles til
høring i Frederikshavn Kommunes Handic apråd.
Høringss varet videresendes herefter fra forvaltningen til Udviklingsrådet med
eventuelle bemæ rkninger.
Beslutning - Handicaprådet den 26. februar 2009
Handicaprådet tager rapporterne til efterretning, dog bemæ rkes, at det er
gennemgående i rapporterne at der ikke anvendes Viso i særlig høj grad.
Bilag
Redegørelse Frederikshavn Specialundervis.doc (dok.nr.8365/09)
Redegørelse Frederikshavn B&U.doc (dok.nr.8364/09)
Redegørelse Frederikshavn voksen.doc (dok.nr.8362/09)
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5. Opgaver i bestillerenheden og fremtidig placering, BUM

Åben sag

Sagsfremstilling
Baggrund
På baggrund af forvaltnings revisionen fra Deloitte i august 2008 blev det besluttet,

Sagsnr: 08/12812
Forvaltning: SSAF
Sbh: gisc
Besl. komp: MED - SSAF

at der skal implementeres en ny styringsmodel for handicap -, psykiatri og
misbrugs området baseret på Bestiller- Udfører- og Modtager-modellen (B UM). Som
led i denne proces har der væ ret nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave
at:
1. Udarbejde en op gavebeskrivelse for den fremtidige bestillerenhed/

myndighedsfunktion på handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet.
2. Beskrive fordele og ulemper ved, at bestillerenheden enten er placeret i
en fælles enhed, der dækker hele servicelovens område, eller er opdelt i to
enheder.
Resultatet af arbejdsgruppens arbejde præsenteres i vedlagte notat inklusiv
to bilag.
Arbejdsgruppens anbefalinger:
Myndigheds funktionen foreslås fortsat opdelt mellem Bestiller- og
Myndighedskont oret og Socialafdelingen. Efter to til tre år vurderes det, om
det vil væ re hensigtsmæssigt at samle myndighedsfunktionen i én enhed
Opgavefordelingen

mellem

Bestiller-

og

Myndighedskontoret

og

Socialafdelingen ændres i henhold til oversigten i bilaget tilknyttet notatet.
Der tilføres de nødvendige ressourc er til myndighedsfunktionen i forhold til
at varet age den øgede opgavemængde – der ligger fx en del opgaver, der
ikke løses eller varetages optimalt i dag. Ressourcerne omfordeles indenfor
den allerede eksisterende økonomiske ramme.
Faglig sparring på t værs af de to myndighedsafdelinger skal prioriteres højt
og beskrives i en klar samarbejdsprocedure
Der skal

formuleres en klar beskrivelse af, hvordan koordinering,

rådgivning og vejledning skal foregå, så alle myndighedspersoner ved,
hvordan borgerens forskellige behov koordineres
Samarbejdet mellem udfører og bestiller skal vises særlig opmæ rksomhed
med henblik på løbende at sikre den nødvendige koordination i forhold til
borgerens behov
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der beskriver den koordinerende
sagsbehandlers rolle, herunder en model for det t væ rfaglige samarbejde
omkring borgerne
Hjerneskadekoordinatoren og Rehabiliteringskoordinatoren foreslås flyttet
til

Socialafdelingens

regi.

O vennæ vnte

arbejds gruppe

om

den

koordinerende sagsbehandler vurderer sagen inden endelig beslutning
Der skal arbejdes på at udvikle et støtte-kontaktpersonkorps (bost øtte, §
85) i regi af Tema-Team, som varetager støtte-kontaktopgaven overfor
misbrugere samt de socialt udsatte borgere, som ikke har en decideret
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diagnose/handicap
Processen
Arbejdsgruppens not at behandles i MED-SSAF, MED-S undhed og handicap,
personalemøder med MED-status i socialafdelingen og Bestiller Myndighed,
Koordineringsudvalget for BUM-projektet samt i Handicaprådet. Herefter behandles
notatet i Socialudvalget på mødet d. 11/3.
Indstilling
Handicaprådet bedes afgive deres høringss var til arbejdsgruppens oplæg vedr.
opgaver i bestillerenheden og fremtidig placering.
Beslutning - Handicaprådet den 26. februar 2009
Høringss var fra Handicaprådet udarbejdes.
Handicaprådet tager Arbejdsgruppens anbefalinger til efterretning. Det vurderes
hensigtsmæssigt, at myndighedsfunktionen på sigt samles i éen enhed.
Handicaprådet påpeger vigtigheden af, at der i denne proces fortsat sikres
gennemsigtighed for den enkelt e borger.

Bilag
Notat, arbejdsgruppe F, efter styregruppemødet den 14 januar 2009 - Notat, arbejdsgruppe F, efter
styregruppemødet den 14 januar 2009.doc (dok.nr.15654/09)
Opgaveorganis ering (skema) (dok.nr.15693/09)
Opgaveorganis ering (model) (dok.nr.15694/09)

Handicaprådet - Referat - 26. februar 2009

Side 11 af 18

6. Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i 2008 på kommunale
institutioner i Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling
Jfr. Retssikkerhedslovens § 16 er det besluttet, at der, som led i Frederikshavn

Åben sag
Sagsnr: 09/840
Forvaltning: Socialforvaltningen
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

kommunes lovpligtige tilsyn, hvert år skal aflæ gges to tilsynsbesøg på de
kommunale institutioner indenfor handicap, psykiatri og misbrug – ét anmeldt og ét
uanmeldt.
Med henblik på at få foretaget uafhængige tilsyn har kommunen i første halvår af
2008 haft indgået aftale med Revas herom og fra 1. juni 2008 har GOT
(Tvæ rkommunal Godkendelses - og Tilsynsafdeling) foretaget disse tilsyn.
Tilsynet sker på baggrund af kravene til bl.a. støtte og omsorg samt optimal
udvikling af den enkelte borgers færdigheder, jfr. Servicelovens § 85, § 99, § 103, §
104, § 107,§ 108 og § 110.
I forhold til misbrugsområdet har en del af opgaven også været at vurdere arbejdet
for en reduktion eller ophør af misbruget.
Formålet med tilsynet er således at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til
og krav på ud fra det kommunale serviceniveau, og samtidig at vurdere den måde,
hvorpå hjælpen ydes og hvordan atmosfæren er på stederne.
På alle områder har såvel borgerne som personalet væ ret inddraget i forbindelse
med tilsynene.
Ved bes øgene gennemgår den, der udfører tilsynene, de skriftlige retningslinier
vedr. driften og de enkelte brugere. Dette sammenholdes med erfaringer og god
praksis på områderne, og tager udgangspunkt i det foreliggende materiale, der
danner baggrund for det daglige samarbejde med borgerne.
Samlet set afvikles tilsynsbesøgene på en måde, der gør, at de opleves som en
mulighed og ikke som en pligt. Metoder og resultat er skal kunne bruges
fremadrettet og medvirke til
at styrke borgernes tillid til det kommunale system
at der er sammenhæng mellem de politisk fastsatte mål og væ rdier – og
udførelsen i praksis
at sikre udvikling af k valitet på områderne
Tilsynsrapporterne vedr. handicapområdet – specielt område 2 (bofællesskaberne)
- bærer præ g af, at hele ledelsen indenfor området er udskiftet siden sidste
årsberetning. Der er i forbindelse med forvaltningsrevisionen igangsat flere tiltag
indenfor handicapområdet, bl.a. arbejder en arbejdsgruppe helt specifikt med
ledelsesstrukturen.
Ledelsen på handicapområdet følger i øvrigt udviklingen i område 2 med særlig
stor opmærksomhed.
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Det er tilsynets vurdering, at beboerne i område 2 har det godt, og at de
ledelsesmæssige problemer ikke har haft afsmittende virkning på deres dagligdag.
Beboerne får den hjælp, de har ret til og behov for, og i overensstemmelse med de
beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. Samtidig vurderes det, at
hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig fors varlig måde.
På baggrund af sidste års tilsynsrapport og resultatet af forvaltningsrevisionen fra
2008, er det truffet beslutning om at få analyseret institutionsstrukturen (mange
små enheder) på handicapområdet mhp. evt. oprettelse af st ørre, mere fleksible og
driftssikre enheder.
Hovedkonklusionerne:
Udover handicapområdets særlige problemstillinger, er der meget få kritikpunkter i
tilsynsrapporterne. Dog er der også på psykiatriområdet – især på de
socialpsykiatriske støttecentre - behov for, at personalet bliver opdateret i forhold til
magtanvendelsesreglerne.
Generelt er der tale om positive tilsynsrapport er, og høringss varene fra lederne på
samtlige områder har væ ret positive, ligesom alle har oplevet tilsynsbesøgene som
konstruktive og med gode vejledninger for det fremtidige arbejde.

Indstilling
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning - Handicaprådet den 26. februar 2009
Udsat til Handicaprådet møde i marts.
Bilag
Hovedtendenser i forb. med tilsynsrapporterne - Hovedkonklusionerne fra tilsynsbesøgene i
2007.doc (dok.nr.17633/09)
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7. Information fra Teknisk Forvaltning/Tilgængelighedsudvalget
Sagsfremstilling
Information fra Teknisk Forvalt ning og Tilgængelighedsudvalget v/ Jane Olesen
Teknisk Forvaltning:

Åben sag
Sagsnr: 09/840
Forvaltning: Socialforvaltningen
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Handicappolitikken er på vej til Tek nisk Udvalget.
Tilgæ ngelighedsudvalget:
Pjecen ”Frederikshavn Kommunen for alle” er næsten færdig.
Lokalplan over Sommerhusområde ved Jerup, hvor der ingen komment arer var.
Cent er for ligebehandling for Handicappede, har ønsket et indlæg fra
Handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget på Konferencen ”Mainstreamning af
handicaprådet”.
Er blevet orienteret om at der er lavet 5 forskellige forslag til forbedring af
tilgængelighed ved Sæby S vømmebad. Direktionen anbefaler et af forslagene,
som forventes sat i gang. Jane foranlediger, at sagen kommer på næste møde i
Handicaprådet.

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning - Handicaprådet den 26. februar 2009
Taget til efterretning.
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8. Information fra udvalgsmedlemmerne
Sagsfremstilling
Information fra udvalgsmedlemmerne.
Else Aaris Hansen:

Åben sag
Sagsnr: 09/840
Forvaltning: Socialudvalget
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

For et år siden blev der etableret en digital lydavis: Forespørger om hvordan
opgravninger i veje og fortorv, kan blive videregivet hertil og væ re helt opdateret.
Birgit Hansen kunne oplyse, at der indk aldes til brugermøder i de 3 hovedbyer i
nærmeste fremtid. Else unders øger hvor og hvornår møderne afholdes.
Fores pørger om ”Temadagen den 11. marts 2009”.
Spørger til om der er kommet reklamer på kommunens biler. Birgit Hansen
orienterer om at sagen skal behandles i de politiske grupper.
Birgit Hansen:
Handicappolitikken er undervejs i de politiske grupper og oplægget modt ages
positivt.
Handicaprådets Årsberetning 2008, var på Byrådets møde i går og den blev
modtaget positivt, dog blev der stillet spørgsmål til hvordan økonomien forvaltes.
Kurt Nielsen:
Anker Christiansen er ikke længere medlem af DH og derfor ikke længere
suppleant.
Suppleant Jørgen Schmidt har af helbredsmæssige årsager valgt at stoppe som
suppleant.
DH orienterer Handicaprådet om de ny e suppleant er for Handicaprådet når disse
er valgt.
Fores pørger til besprelserne i forhold til "Reduktionerne af Budget 2009".
Anders Hind:
Er blevet udpeget til en Focusgruppe for Cent er for Ligeberettigelse.

Beslutning - Handicaprådet den 26. februar 2009
Orienteringen taget til efterretning.
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9. Eventuelt
Beslutning - Handicaprådet den 26. februar 2009
Intet.
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10. Ansøgning om tilskud til opsætning af Handicapgynge
Sagsfremstilling
Haveforeningen Kæret, Frederikshavn der har 235 haver på kommunalt jord, er
igang med at udskifte nuværende gamle, udslidte og til dels ulovlige legeplads.

Åben sag
Sagsnr: 09/2944
Forvaltning: SSAF
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Legepladsen er flittigt blevet brugt af bl. a. gæstende dagplejemødre.
Som erstatning for den nuværende legeplads er Haveforeningen Kæret igang
med at opføre en naturlegeplads med en anlægssum på kr. 155.000,- kr. Den nye
naturlegplads opføres af PMU i Sindal, der er en selvejende institution for unge og
som giver et godt alternativ til det etablerede uddannelsessystem.
I forbindelse med projekteringen er naturlegepladsen foreløbig blevet godkendt af
Frederikshavn K ommunes, Legepladsinspekt ør.
Det er et stort ønske fra bestyrelse og forældre til handicappede børn at følge
Frederikshavn kommunes målsætning for handicappede og skabe de rette rammer
for at deltage i et aktivt fritidsliv for alle.
Haveforeningen Kæret ans øger derfor om tilskud til opsætning af gy ngestativ i
samme materiale som den øvrige legeplads, og et specialsæde, med støtteseler til
handicappede.
Der er indhentet et tilbud på kr. 11.127,50 kr.
Indstilling
Handicaprådet drøfter ans øgningen.
Beslutning - Handicaprådet den 26. februar 2009
Handicaprådet bevilliger tilskud til den ans øgte handicapgynge, efter modellen,
krone til krone og derfor max. halvdelen af de 11.127,50 kr..

Handicaprådet - Referat - 26. februar 2009

Side 17 af 18

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Birgit S. Hansen

Hanne Welander

Anders Hind

Flemming Klougart

Henrik Ekelund

Gurli Nielsen

Else Aaris Hansen

Kurt Nielsen

Steen Møller

Jane Olesen

Steen Møller
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