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1. Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. april 2009.

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

Indstilling
Dags ordenen godkendes.
Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009
Dags ordenen godkendes.
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra den 26. marts 2009.

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

Indstilling
Referatet godkendes.
Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009
Referatet godkendes.
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3. Høring: De kommunale redegørelser til rammeaftalerne for
social- og specialundervisningsområdet, 2010 - Høring i
Handicaprådet

Åben sag
Sagsnr: 07/5571
Forvaltning: SSAF
Sbh: anli
Besl. komp: Handicaprådet

Sagsfremstilling
Høring af de kommunale redegørelser til rammeaftalerne for det sociale
område samt specialundervi sningsområdet, 2010
Kommunerne skal hvert år redegøre for forventede behov for forbrug og udvikling
af regionens tilbud i den kommende 4 års periode på hhv. social - og
specialundervisningsområdet. Redegørelserne danner grundlag for rammeaftaler
mellem region og kommuner, som regulerer etablering, tilpasning og udvikling af
tilbud indenfor det sociale område og specialundervisningsområdet. Rammeaft alen
indgås hvert år senest d. 15. oktober.
Rammeaftalen på det sociale område omfatter de tilbud, som før 2007 var
amtslige, og som efter 2007 drives af enten R egion Nordjylland eller den
beliggenhedskommune, som har overtaget institutionen, jf. de omtalt e tilbud i
Servicelovens § 5.
Rammeaftalen på specialundervisningsområdet omfatter den del af
specialundervisningen som regionen har ans varet for (Lov om specialundervisning
§6b stk. 3 og folkeskolelovens §47 stk. 3).
De kommunale redegørelser sendes til høring i Handicaprådet, inden der træffes
beslutning om den i de politiske udvalg.
Vedlagt er et bilag, som består af et notat, der samler op på Frederikshavn
Kommunes indmeldinger til rammeaftalen for 2010.
De udfyldte skemaer, som not atet bygger på, kan rek vireres hos Ann Liljenberg i
Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Social -, Sundheds - og
Arbejdsmarkedsforvaltningen, tlf.: 98 45 53 37,

anli@frederikshavn.dk

Indstilling
Tages til efterretning.
Supplerende sagsfremstilling
Formanden for Handicaprådet har på rådets vegne svaret Frederikshavn
Byråd, at de kommunale redegørelser tages til efterretning.
Beslutning - Handicaprådet den 26. marts 2009
Udsættes til næste møde.

Indstilling
Tages til efterretning.

Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009
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Handicaprådet godkender at formanden har s varet Frederikshavn Byråd på rådets
vegne.
Bilag
Frederikshavn kommunes redegørelse specialundervisning 2010 (dok.nr.10345/09)
Notat om Frederikshavn Kommunes indmeldinger til redegørelsen for det sociale område, rammeaftale
2010, Handicaprådet (dok.nr.29243/09)
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4. Procedure for oprettelse af Bruger og pårørenderåd
Sagsfremstilling
Efter servicelovens § 17 skal der nedsættes Bruger og Pårørenderåd i tilknytning til
plejeboligbebyggelser m. v, for ældre og personer med handicap.

Åben sag
Sagsnr: 09/997
Forvaltning:
Sbh: beos
Besl. komp: Handicaprådet

Beslutning - Handicaprådet 29.01.2009
Handicaprådet anmoder forvalt ningen om at nedsætte en arbejdsgruppe, med
deltagelse fra Handicaprådet. rbejdsgruppen skal udarbejde vedtægter til bruger og pårørenderåd i Frederikshavn Kommune.
Fra Handicaprådet deltager Steen Møller, Gurli Nielsen og Hanne Welander.
Supplerende sagsfremstilling
Efterfølgende er der opstået t vivl om hvorvidt der skal oprettet et overordnet
Bruger-pårørenderåd eller kun et råd i de enkelte boenheder. Anders Hind vil
orientere.
Indstilling
Emnet drøftes.
Beslutning - Handicaprådet den 26. marts 2009
Udsat til næste møde.

Indstilling
Emnet drøftes.
Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009
Ledersiden fra Handicapafdeling udarbejder forslag til hvordan Bruger - og
pårørenderåd oprettes og implementeres i Handicapafdelingen.
Forslaget udarbejdes ud fra, at der skal væ re et Bruger og pårørenderåd for
hver enk elt instituion/bofællesskab. Udkastet forelægges Handicaprådet til
kommentarer og godkendelse.
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5. Orientering - Økonomi
Sagsfremstilling
Økonomioversigt fremlæ gges til orientering.

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

Indstilling
Økonomioversigt en drøftes og godkendes.
Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009
Økonomioversigt en godkendes.

Bilag
Bilag - Økonomioversigt marts 2009 (dok.nr.25522/09)
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6. Orientering om - Bevilling af elkøretøjer
Sagsfremstilling
Ankestyrelsen har i principafgørelse truffet en afgørelse omhandlende bevillinger af
el-k øretøj (el-scoot er). Denne principafgørelse, der er udsendt d. 19. december

Åben sag
Sagsnr: 09/2480
Forvaltning: Socialforvaltningen
Sbh: aape
Besl. komp: SOU

2008, bekendtgør at el-k øretøjer fremover skal betragtes som forbrugsgode.
Køret øjerne fremstilles og forhandles i dag b redt med henblik på sædvanligt
forbrug hos især den ældre eller mindre mobile del af befolkning.
Indtil offentliggørelsen af ankestyrelsens principafgørelse, har el -k øretøjer væ ret at
betragte som et hjælpemiddel, jf. serviceloven § 112. Kommunen har bevilget disse
el-k øretøjer til borgere, der grundet nedsat funktionsevne har været berettiget til
dette. Ved bevilling efter § 112 fungerede hjælpemidlet som et udlån fra
kommunen. Det var kommunen der indkøbte og udlånte el-k øret øjet til borgere.
Det var også kommunen der stod for reparationer og udskiftning om nødvendigt,
hvor imod borgeren selv var ans varlig for drift og vedligeholdelse, jf. SEL § 112.
Afgørelsen fra Ankestyrelsen betyder, at kommunen fremover skal bevilge el køret øjerne som forbrugsgode, jf. Serviceloven § 113.
En principafgørelse fra Ankestyrelsen er en bindende retskilde, som kommunerne,
De Sociale Næ vn og beskæftigelsesnæ vnene sk al anvende i tilsvarende sager.
Ankestyrelsens Principafgørels er er derved en praktisk rettesnor for senere
afgørelser i kommuner og næ vn.
I praksis betyder det for borgerne, at når de ans øger kommunen om et el -køret øj,
vil de stadig skulle opfylde servicelovens § 112 for at være berettiget. Det vil i korte
træk sige, at de stadig skal have en varig neds at funktionsevne, samt et væsentligt
kørselsbehov – altså tilhøre målgruppen efter § 112. Hvis det vurderes, at borgeren
tilhører målgruppen samt opfylder væsentligheds behovet, vil de blive bevilget et el køret øj som et forbrugsgode, jf. § 113.
Ved bevilling af el-k øret øj som forbrugsgode, vil der som oftest være en
egenbetaling på 50 % af standardprisen. Standardprisen på et el -køret øj er
udregnet eft er de vejledende udsalgspriser hos de lokale forhandlere, der findes i
kommunen. Standardprisen for et el -køret øj er i Frederikshavn Kommune
20.000 kr.
Det vil ved hver enk elt ans øgning væ re en individuel vurdering af, hvorvidt den
enkelte borger kan få elk øret øjet bevilget efter serviceloven § 113 stk. 3, § 113 stk.
4 eller § 113 stk. 5.
Efter § 113 stk. 3 vil borgeren få el -køret øjet bevilget som et standard
forbrugsgode med et tilskud på 50 % af standardprisen. Efter bevillingen vil
el-k øretøjet være borgerens ejendom. Det er således borgeren selv, der
efterfølgende er ans varlig for vedligeholdelse, drift, reparationer og
udskiftning.
Hvis der på grund af nedsat funktionsevne hos borgeren er behov for et
produkt med særlig k valitet, kapacitet eller indret ning, som ikke er
standard, bevilges el-k øret øjet efter § 113 stk. 4. Her vil der også være et
tilskud på 50 % af standardprisen, og kommunen skal betale for de
merudgiften der måtte være, for de specialtilpasninger el-k øret øjet skal
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have.
Endelig kan el-k øret øjet bevilges efter § 113 stk. 5, hvor det udelukkende
fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den neds atte funktionsevne. I
dette tilfælde vil el-k øret øjet blive bevilget som et udlån fra kommunen, og
der ydes hjælp til reparation og udskiftning eft er behov.
Det er forvaltningens vurdering, at de fleste bevillinger vil væ re som beskrevet i den
første "pind" dvs. som et standard hjælpemiddel med kommunalt tilskud på 50% af
standardprisen.
Sundheds udvalget har på sit møde den 3. marts 2009 taget orienteringen til
efterretning.

Indstilling
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning - Handicaprådet den 26. marts 2009
Udsættes til næste møde.

Indstilling
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009
Tages til efterretning.
Bilag
Elkøretøjer (dok.nr.17519/09)
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7. Orientering om Center for kronikere
Sagsfremstilling
Frederikshavn K ommune har visioner om at blive Nordjyllands sundeste Kommune.
Frederikshavn K ommune har med Sundhedspolitikken valgt tre overordnede

Åben sag
Sagsnr: 08/4970
Forvaltning: SSAF
Sbh: lotm
Besl. komp: SUU

temaer for den fremadrettede sundhedsindsats for perioden 2008-2012. De
kommende års arbejde med at fremme borgernes og medarbejdernes sundhed og
trivsel dækker således over følgende emner:

Sundhed for alle.
Cent er for kronikere.
Motionskommune nr. 1.

Af Sundhedsprofilen fremgår, at 55 % af borgerne i Frederikshavn Kommune lider
af én eller flere kroniske sygdomme
Det kræ ver en helhedsorienteret og individuel borgerrettet indsats, at få disse
borgere til at leve en sund og livsbekræ ftende tilværelse, trods sygdom. Samtidigt
kræ ver det en velkoordineret og t væ rsektoriel indsats, omfattende praktiserende
læger, sygehuse, kommunen og patientforeninger, der alle arbejder
sundheds fremmende og forebyggende.
Sundhedslovens bestemmelser indebæ rer, at indsatsen for borgere med kroniske
lidelser skal styrkes. Indsatsen for sammenhængende og styrkede patientforløb
for mennesker med kroni ske lidelser skal således løses af kommuner og region i
fællesskab, og den alment praktiserende læges opgaver fremgår ogs å i et samlet
aftalekompleks for området.
De obligatoriske sundhedsaftaler mellem Region og Kommunerne i Nordjylland
indeholder en model for t væ rsektoriel organisering af indsatsen for
sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser
(Kronikermodellen), der indebærer, at region og kommuner indgår aftaler om
indsatsen for 9 sygdomsgrupper.
Kronikerenheden Nordjylland er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner og
Region Nordjylland, der i tæt samarbejde mellem kommuner, region,
sygehus væsen og praksissektoren skal koordinere indsatsen og arbejde med at
implementere de aftaler, kommuner og region indgår for borgere i de enkelt e
sygdomsgrupper.
Af sundheds aftalen (Revideret udgave, september 2008) mellem Frederikshavn
Kommune og Region Nordjylland fremgår at: ”Frederik shavn Kommune har til
hensigt at tilslutte sig samtlige udfyldningsaftaler. Frederik shavn Kommune k an
tilslutte sig de fire første k ronik eraftaler: Hjertek ar, Diabetes, KOL og Demens og
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har til hensigt at tilslutte sig de øvrige forløbsprogrammer på k ronik erområdet”.
En af visionerne i sundhedspolitikken er jf. ovenfor at oprette centre for kronikere.
Der er 3 Sund By i kommunen, hvor der i dag arbejdes fortrins vis med uvisiterede,
enkeltstående henvendelser, hvor det er borgeren selv, der ops øger Sund By. Det
har ikke været tydeligt, hverken for borgerne eller fagpersoner, hvilke muligheder
og kompetencer der reelt er i Sund By. Det vil væ re naturligt, at udnytte de t re
lokaliteter som udgangspunkt for den patientrettede forebyggende indsats.
Samtidig skal indsatsen rette sit fokus mod kronik ere.Kronikerindsatsen foreslås
sammen med den borgerrettede indsats tilknyttes Sund By, sådan at ingen borger i
Frederikshavn K ommune er i tvivl om, hvor der kan søges støtte og hjælp til
sundheds fremme og forebyggelse.
Indsatsen vil blive synlig i forhold til kommunens samlede udgifter, idet det
forventes at borgeren bliver bedre til at leve med kronisk sygdom, hvilket vil
medføre færre læge- og vagtlægekontakter, færre ak utte indlæggelseskræ vende
forvæ rringer af sygdommen pr. år, færre langtidssygemeldinger og førtidspensioner
samt et mindre behov for pleje og omsorg fra hjemmepleje og
hjemmesygeplejerske.
Det rehabiliteringstilbud, der skal oprettes, eksisterer ikke i fuld skala i dag, men der
er allerede tilbud til borgere med KOL og diabetes, som skal ”strømlines ”. Der vil
derfor, hvis projektet skal op i fuld skala, blive en merudgift her og nu, men vil
forhåbentligt på længere sigt vis e sig at væ re en god investering. Dette fremgår
også af Sundhedsaftalen (Revideret udgave, september 2008) mellem
Frederikshavn K ommune og Region Nordjylland:
”På k ort sigt forventes således stigende udgifter for såvel k ommuner som region i
forbindelse med at etablere den aftalte indsats.”
”På længere sigt forventes, at efterspørgslen på ydelser til mennesk er med
k ronisk e lidelser i det regionale sundhedsvæsen bliver relativt mindre. Der
forventes en mere moderat udgiftsudvik ling i k ommunernes inds ats på de
k ommunale forsørgelsesområder, udgifter til ældreomsorg mv., end der ellers
k unne forventes, mens øk onomien i højere grad anvendes til en indsats, der gør
mennesk er med k ronisk e lidelser i stand til en aktiv deltagels e i at mestre sin egen
tilværelse”.
I økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, er der i perioden 2008 2011 afsat en pulje på 437,5 mio. kr. til såkaldte forløbsprogrammer til at styrke
indsatsen for kronikere. Heraf afsættes 429 mio. kr. i perioden til regione rnes –
herunder almen praksis, og kommunernes fælles arbejde med implementeringen af
forløbsprogrammer inden for de store kroniske sygdomsområder, som diabetes,
KOL hjerte-kar mm. Der er ikke på nuværende tidspunkt sikkerhed for, at
Frederikshavn K ommune får del i disse midler, og hvor meget det vil kunne beløbe
sig til.

Handicaprådet - Referat - 30. april 2009

Side 13 af 19

Forvaltningen har udarbejdet et estimat for den kommunale udgift ved
iværksættelse af en koordineret kronik erindsats. Beregnings grundlaget bygger på
erfaringer fra et projekt i Københavns kommune - "Sammenhængende indsats for
Kronisk Syge" (SIKS-projektet) som startede i 2004 som et samarbejdsprojekt
mellem Bispebjerg Hos pital, Københavns Kommunes Sundheds - og
Omsorgs forvaltning, herunder Sundhedscenter Østerbro, og de praktiserende
læger på Østerbro.

www.siks-kbh.dk

Samlet pris, hvis der skal ydes tilbud til de vurderede 30% - hvilket er erfaringer fra
lignende indsats andre steder - af borgere i Frederikshavn K ommune med kroniske
sygdomme.
Hjert e-kredsløbs området:

1 mio. kr.

KOL – området

3 mio. kr.

Diabetes området

3 mio. kr.

I alt

7 mio. kr.

Derudover kommer der øgede huslejer i Sæby. Etableringsomkostninger til
trænings faciliteter i Sæby. Leje af lokaler til træning i Skagen samt
kompetenceudvikling af personalet.
Sund By har i dag et åbent dørs princip, hvor borgerne i op til 22 timer pr uge frit/
uvisiteret kan henvende sig i Sund By – hvilket betyder, at der i hver af de 3 Sund
By er en personale bundet af ”at være til rådig” for henvendelser fra borgerne.
Dette system er meget ressourcek ræ vende – idet, man samtidig med den åbne dør
ikke kan have planlagt undervis ning, samtaler mm. Det betyder at de fleste af Sund
Bys personale timer bruges til uvisiterede henvendelser – og til at være tilgængelig.
Hvis man vælger kun at have åben for uvisiterede/ikke planlagte henvendelser 1
dag pr uge i hver Sund By er der ressourcer til rådighed for kronikerindsatsen.
Således vil i alt 240 borgere kunne tilbydes et rehabiliteringsforløb. Hvis man
vælger at lave en ligelig fordeling til kronikergrupperne, vil der for hver forløbstype
kunne afholdes 4 hold med 12 deltagere pr. år.
I det eksisterende budget, skal der des uden findes midler til øgede huslejer i Sæby.
Etableringsomkostninger til træningsfaciliteter i Sæby. Leje af lokaler til træning i
Skagen. Kompetenc eudvikling af personalet
Vores målsætning er, at så mange borgere som muligt, vil tage imod et
rehabiliteringstilbud. Erfaringen viser dog, at det tager tid at få sundhedscentre kørt
i gang, og den kapacitet, der ligger inden for de nuværende rammer, vil
formegentlig række i opstartsfasen.
Den fysiske placering af indsatsen foreslås iSund By butikkerne, der samtidig
ændrer navn til Sundhedscentre. I Sæby flyttes ”Sund By” til Sæbygårdvej 15, hvor
butikken får en central placering, som netop er nødvendig for at kunne tilbyde en
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sammenhængende inds ats overfor borgere både på det forebyggende og
sundheds fremmende område. Med denne placering kommer Sund By til at ligge
overfor træningscentret i Sæby Svømmehal. Dette betyder, at samtalerne med
borgerne, træningen og undervisningen i Sæby næsten bliver samlet på ét sted.
I Skagen er der, på lidt længere sigt, ønske om, at Sund By butikken får en plads i
kulturhus et, men der skal samtidig etableres træningsfaciliteter til kronikerområdet,
idet faciliteterne i Skagen Træ ningscenter er udnyttet fuldt ud til den eksisterende
træning /genoptræning. For Skagens vedkommende, kan det blive nødvendigt
med lejede lokaler til træning og undervisning, indtil en permanent løsning er
fundet.
I Frederikshavn er Sund By butikken og træningscentret Phønix placeret på fælles
adresse. Med omrokering vil disse lokaliteter fysisk kunne rumme
rehabiliteringstilbuddet med alle dens facetter.
Det skal tilstræbes, at hele den sundhedsfremmende og forebyggende indsats
tilrettelægges således, at det sundheds fremmende og forebyggende arbejde,
herunder rehabiliterings forløbene til borgere med kroniske sygdomme tilbydes i
Sund By, i tæt samarbejde med træningsafdelingen. De allerede eksisterende
individuelle - og gruppetræningsaktiviteter foreslås fastholdt i træningsafdelingen.
Overordnet vil lokaliteterne i henholds vis Sæby og Frederikshavn på nuvæ rende
tidspunkt fysisk kunne rumme et individuelt, sammenhængende og evidens baseret
rehabiliteringstilbud til borgere med hjertekar -sygdomme, KOL og Diabetes 2. I
Skagen kan det blive nødvendigt med lejede lokaler til træning og undervis ning,
indtil en permanent løsning er fundet.
Indstilling
Det indstilles til udvalgets godkendelse, at:
Frederikshavn kommunes rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske
lidelser tilbydes i Sæby og i Frederikshavn, og i den udstrækning det er
muligt i Skagen,
Sund By butikkerne omdøbes til: "Sundhedscenter Frederikshavn",
"Sundhedscenter Sæby" og "Sundhedscenter Skagen" samtidig med at
Sund By Sæby pr 1. marts flytter til nye lokaler på Sæbygårdvej 15, Sæby.
At konceptet, hvor borgerne frit/ uvisiteret kan henvende sig i Sund By –
ændres til et koncept hvor aftaler med borgerne fortrins vis er planlagte,
mhp. at øge k valiteten i samtalerne, og bedre udnyttelsen af
personaleressourcerne.
Med telefontid dagligt kl. 10-15, åbent mandag kl. 10-15, tirsdag -fredag
efter aftale. Dette træder i kraft 1. juli 2009
Rehabiliteringstilbuddene opstartes inden for nuvæ rende ressourcer, og
igangsættes senest 1. januar 2010 for diabetes, hjerte-kar og KOLområderne. Efter visitering tilbydes der diætist vejledning til ca. 170 borgere
og fulde rehabiliteringsforløb til ca. 240 borgere fordelt på diagnoserne
KOL, Hjerte-kar og diabetes.
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Patientuddannels en – Lær at leve med kronisk sygdom, indgår som tilbud
til alle borgere med kroniske sygdomme uden forudg ående visitering.

Afdelingsleder Birgitte K vist deltager i punktet.
Beslutning - Sundhedsudvalget den 3. marts 2009
Godkendt som indstillet med den tilføjelse, at forvaltningen udarbejder forslag til
udbygning af træ nings faciliteter i Skagen.
Ligesom forslaget fremsendes til udtalelse i Kontaktudvalget for læger,
Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling
Handicaprådet anmodes om en udtalelse i sagen.
Beslutning - Handicaprådet den 26. marts 2009
Udsættes til næste møde.

Indstilling
Handicaprådet anmodes om en udtalelse i sagen.
Beslutning - Handicaprådet den 30. april 2009
Handicaprådet er meget positiv overfor projektet.
Handicaprådet har dog en bekymring for de grupper der ikke er næ vnt i forbindelse
med inds aten for borgere med kroniske sygdomme, hvor kun Hjerte-kredsløbs,
KOL og Diabetes er næ vnt. Handicaprådet ønsker at der sættes ind med en indsats
til alle borgere med kroniske sygdomme.
Bilag
Projektbeskrivelse Kroniker (dok.nr.580183/08)
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8. Information fra Teknisk Forvaltning/Tilgængelighedsudvalget
Sagsfremstilling
Information fra Teknisk Forvalt ning og Tilgængelighedsudvalget v/ Jane Olesen.

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

Det er endnu ikke afklaret hvilket af de 4 projektforslag der iværksættes for
forbedring af Tilgængeligheden ved Sæby S vømmebad. Jane Olesen unders øger
og sender informationen til sekretæren, som videresender til rådets medlemmer.
I forbindelse med renovering af parkeringspladsen ved Colloseum i Frederikshavn,
etableres fortorv så alle kan fæ rdes sikkert på området.
Der arbejdes fortsat på pjecen "Frederikshavn, Kommunen for alle".
Den nye kommeneplan blev drøftet og Tilgæ ngelighedsudvalget har ingen
kommentarer hertil.
Signalanlæg i vejkrydset Hans Baghs Vej/Sct. Laurentii Vej i Skagen er blevet
udskiftet pga. klage fra naboer.
I forbindelse med valget den 7. juni, går Tilgængelighedsudvalget ud og ser på
hvordan tilgængeligheden er på de enkelte valgsteder.
Den nye hjemmeside er ikke i opsat så den e r tilgængelig for alle.
Informationsteknologi sættes på som et punkt til næste møde og leder af afdelingen
inviteres til at deltage.
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9. Information fra udvalgsmedlemmerne
Sagsfremstilling
Information fra udvalgsmedlemmerne.

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

Anders Hind fra Handicapafdelingen orienterede om en midlertidig ændring af
ledersituationen, der er opstået i forbindels e med en opsigelse/fratræ delse.
Indstilling
Informationen tages til efterretning.
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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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