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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. juni 2009.  

 

Indstilling 

Dagsordenen godkendt. 

Tillægsdagsorden med følgende punkter godkendes. 

 Tilgængelighed ved Sæby Svømmebad 

 Ansøgning om økonomisk tilskud til hestevognstur for medlemmer af 
Dansk Blindesamfund 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  

Dagsordenen godkendt. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra den 28. maj 2009. 

 

Indstilling 

Referatet godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  

Referatet godkendt. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Projekt "idræt for sindslidende" i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Søren Vestergaard Pedersen der er ansat som idrætskoordinator i projekt "idræt 

for sindslidende" vil orientere om sine erfaringer med projektet.  

  

 

Indstilling 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  

Søren Vestergaard Pedersen orienterede om projektet.  

Søren fortalte, at idrætten giver de ”sårbare” mennesker et frirum fra deres 

problemer i et samvær med andre ligestillede. Det giver samtidigt  et netværk på 

tværs af institutionerne. Projektet har haft et godt fundament, da brugere, 

medarbejdere og politikkerne alle har bakket op om projektet. Hans rolle har været 

at komme rundt i kommunen og etablere kontakten til brugerne og personalet. 

Projektets mål var at starte en Idrætsforening for sindslidende og det er nået. Der 

er 27 medlemmer i foreningen ”Mob din krop”. Søren har også haft til opgave at 

sikre uddannelse af instruktører i foreningen, hvor 6 medarbejdere og brugere har 

været på kursus i at være instruktør 

Efter orienteringen var der en kort debat om emnet og Anders Hind orienterede om 

at der i forbindelse med Budget 2010 er beskrevet en problemblok for en 

Idrætskoordinator for handicapområdet. 

Handicaprådet udarbejder i samarbejde med Søren en beskrivelse af et pro jek 

"Idrætskoordinator på Handicapområdet". 

 

Bilag 

Status på projekt (dok.nr.581198/08) 

Idræt for sindslidende IFS (dok.nr.581201/08) 

Tilbagemeldinger (dok.nr.581199/08) 

Projektbeskrivelse til psykiatri.pdf - idrætsprojekgt (dok.nr.582042/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4. Ansøgning om økonomisk hjælp til OL for 

udviklingshæmmede 

 

Sagsfremstilling 

Dagtilbuddet GIMLE har fremsendt ansøgning om økonomisk støtte, til at betale 

halleje for Arena Nord på kr. 10.000,- i forbindelse med afholdelse af OL, den 20 og 

21 august 2009.  

Ideen med at afholde OL, startede sidste år for brugerne af dagtilbuddet Gimle.  I år 

er OL udvidet til at omfatte deltagere fra hele Frederikshavn Kommune, samt 

deltagere fra Dronninglund. Deltagerne fra Dronninglund har tidliger haft et godt 

samarbejde med Sæby på dette område, så for at bibeholde det gode samarbejde 

er de inviteret til at deltage. Det er planen, at brugere fra både Hjørring og 

Brønderslev kommune skal inviteres til OL i Frederikshavn Kommune i 2010,  og 

at arrangementet på sigt skal omfatte brugere fra hele Region Nord. 

Der er dog store udgifter i forbindelse med opstart af et sådant arrangement, i form 

af indkøb af medaljer, musik, halleje osv.  Mad, frugt og drikkevarer er 

brugerbetalt.  

 

Indstilling 

Ansøgningen drøftes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  

Ansøgningen kan ikke imødekommes, da det ansøgte ikke kommer ind under de 

kriterier der er for uddeling af midler fra handicaprådet.  

 

Bilag 

Ansøgning på 10.000 fra Gimle til OL (dok.nr.62432/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Årsberetning magtindberetninger 2008 

 

Sagsfremstilling 

Beretning om anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed 

Princippet om den personlige friheds ukrænkelighed regulerer adgangen t il at foretage 

frihedsberøvelse og til at gribe ind i den personlige selvbestemmelsesret. Hermed ydes 

beskyttelse af den enkelte persons frihed til at bevæge sig og fungere i normal kontakt med 

omverdenen. Magtanvendelse er et fysisk indgreb i selvbestemme lsesretten. Et fysisk 

indgreb i selvbestemmelsesretten er at aktivt indgreb, som sættes i værk overfor en person 

der aktivt modsætter sig eller forho lder sig passivt til et konkret tilbud eller opfordring.  

  

Lovgrundlaget 

Jf. Bekendtgørelse nr. 789 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 

overfor voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i 

boformer efter serviceloven § 15, stk. 2 skal der årligt udarbejdes en beretning om 

anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed.  

  

Bestemmelserne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten fremgår af 

Serviceloven § 82 vedrørende omsorgspligt og Serviceloven kap itel 21 §§ 124-137 

vedrørende de forskellige indgreb.  

  

Kommunen skal jf. Serviceloven § 82 yde hjælp efter loven til personer med betydelig 

nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser. Hjælpen skal 

ydes selvom der ikke foreligger samtykke fra den enkelte, men hjælpen må ikke ydes ved 

brug af fysisk tvang. Når kommunen efter et konkret skøn af den enkeltes behov alligevel 

når frem til den konklusion, at hensynet til at undgå personskade eller sikring af den enkeltes 

almene tilstand nødvendiggør, at omsorgen må gennemføres med magt, skal h jemlen til 

magtanvendelse findes i Serviceloven §§ 124-137. Magtanvendelse kræver altså 

lovhjemmel. Derfor er al magtanvendelse, der ikke udtrykkeligt er nævnt som lovlige jf. 

Serviceloven §§ 125-129, som udgangspunkt ulovlige.  

  

Formålet med bestemmelserne om magtanvendelse set i sammenhæng med Serviceloven § 

82 om omsorgspligt er, at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må ald rig erstatte omsorg, 

pleje og socialpædagogisk bistand. 

  

De enkelte bestemmelser i Serviceloven  

§ 125: Indeholder betingelserne for anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer. 

§ 126: Indeholder betingelserne for fastholdelse af en person eller føre vedkommende til et 

andet opholdsrum. 

§ 127: Indeholder betingelserne for tilbageholdelse i boligen.  

§ 128: Indeholder betingelserne for anvendelser af beskyttelsesmidler (som fx stofsele)  

§ 129: Indeholder betingelserne for flytning til særlige boformer uden samtykke.  

Straffelovens almindelige bestemmelser om nødværge og nødret vil altid være gældende. 

Træffes der beslutning mod brugerens vilje efter §§ 125,127 og 128 skal afgørelsen 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1260 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anhe 

 Besl. komp: SOU 
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forelægges det Sociale Nævn til godkendelse jf. § 130.  

  

Anvendelsesområde  

Bestemmelserne i Serv icelovens kapitel 21 gælder for personer med betydelig og varigt 

nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk h jælp samt socialpædagogisk 

bistand m.v. efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller akt iverende tilbud efter 

§§103 og 104 og som ikke samtykker i foranstaltningen i §§ 125-129. 

  

Kriteriet i serviceloven er altså, at der foreligger en betydelig og varig nedsættelse af den 

psykiske funktionsevne, og at den pågældende derfor er ude af stand til at handle 

fornuftsmæssigt eller overskue konsekvenserne af sine handlinger. Det er graden af den 

enkeltes funktionsnedsættelse, der er det afgørende element i vurderingen af den pågældende 

i den konkrete situation . Der skal derfor foretages et individuelt og fagligt forsvarligt skøn 

over graden af funktionsnedsættelsen og dens følger, hver gang det overvejes at iværksætte 

fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten. Kravet om at funkt ionsnedsættelsen skal være 

både betydelig og varig, indebærer at reg lerne om magtanvendelse blandt andet ikke 

omfatter tilfælde, hvor den pågældende alene lider af en forbigående forvirringstilstand, og 

ej heller personer, som er let demente.    

Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal 

kommunen foretage hvad der er muligt for at opnå personens friv illige medvirken til en 

nødvendig foranstaltning. Der foreligger normalt ikke magtanvendelse, hvis en 

foranstaltning sættes i værk med brugerens udtrykkelige og gyld ige samtykke. Dette vil altså 

sige at der foreligger magtanvendelse i de tilfælde hvor der foreligger passiv itet og i 

situationer hvor den pågældende aktivt sætter sig imod foranstaltningen. 

  

Hvis et indgreb i selvbestemmelsesretten er absolut nødvendigt for at undgå personskade, er 

det en betingelse, at man forsøger med den form for tvang, der konkret består i det mindst 

indgribende, men samtidig tilstrækkelige form for indgreb. Anvendelsen af tvang skal også 

stå i rimeligt forhold t il det, der søges opnået. Det er endvidere vigtigt, at magtanvendelsen 

sker så skånsomt og kortvarigt som muligt, og med størst mulig hensyntagen til den 

pågældende og andre tilstedeværende. 

  

Det bør generelt tilstræbes at finde årsagerne til de adfærds mønstre, som giver anledning t il 

magtanvendelse, så man kan ændre rutiner m.v. og herved søge at undgå de situationer, hvor 

magtanvendelse og tvangsmæssige foranstaltninger kan opstå. 

  

Indberetningspligt 

Enhver form for magtanvendelse i forbindelse med fo ranstaltninger efter Serv iceloven §§ 

125-129 skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen. Kommunen har endvidere 

pligt til at udarbejde handleplaner for de personer, hvor der anvendes foranstaltninger efter 

Serviceloven §§ 125-129 jf. § 136, stk. 2. 

  

Oversigt over magtanvendelse i Frederikshavn Kommune 2009  

  

Magtanvendelse søjle I: 

  § 

125 

§ 

126 

§ 

127 

§ 

128 

§ 

129 

Nødværge/  

nødret 

Anden 

lovgivning  

Ulovlig 

magt 

I 

alt 

I             5 1 6 
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alt 

  

Magtanvendelse søjle II: 

  § 

125 

§ 

126 

§ 

127 

§ 

128 

§ 

129 

Nødværge/  

nødret 

Anden 

lovgivning  

Ulovlig 

magt 

I 

alt 

I 

alt 

  5          2   7 

  

Magtanvendelse søjle III: 

  § 

125 

§ 

126 

§ 

127 

§ 

128 

§ 

129 

Nødværge/  

nødret 

Anden 

lovgivning  

Ulovlig 

magt 

I 

alt 

I 

alt 

  4        4      8 

  

Magtanvendelse Handicapområdet i alt: 

  § 

125 

§ 

126 

§ 

127 

§ 

128 

§ 

129 

Nødværge/  

nødret 

Anden 

lovgivning  

Ulovlig 

magt 

I 

alt 

I 

alt 

      9                   4         7       1    

21 

  

  

Borgere bosat i eller omfattet af tilbud i anden 

kommune. 

Magtanvendelse: 

  § 

125 

§ 

126 

§ 

127 

§ 

128 

§ 

129 

Nødværge/  

nødret 

Anden 

lovgivning  

Ulovlig 

magt 

I 

alt 

I 

alt 

  1             1 

  

  

Magtanvendelse psykiatrien: 

  

  § 

125 

  

§ 

126 

§ 

127 

§ 

128 

§ 

129 

Nødværge/  

Nødret 

Anden 

lovgivning  

Ulovlig 

magt 

I 

alt 

I 

alt 

  3           1 4 

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at årsberetningen tages til orientering  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  
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Tages til efterretning. 
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6. Registrering i GodAdgang.dk 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune er registreret i GodAdgang.dk med både kommunale og 

private steder. Der er betalt årsgebyr på kr. 2.000 for 2009.  

GodAdgang har tilsendt status over registreringen samt liste over hvilke steder der 

er registreret. 

  

 

Indstilling 

Sagen drøftes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  

Emnet b lev drøftet. Tilgængelighedsudvalget undersøger sagen nærmere. Sagen tages op 

igen på mødet i oktober 

 

Bilag 

Oversigt God Adgang - 2009 (dok.nr.63010/09) 

Frederikshavn Kommune på godadgang.dk (dok.nr.63009/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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7. Dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet er inviteret til dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget. 

Handicaprådet skal fremsende hvilke emner der ønskes drøftet med Børne- og 

Ungsomsudvalget. Der er fremkommet et enkelt forslag:  

 Ungdomsuddannelse for alle 

 

Indstilling 

Handicaprådet drøfter hvilke emner der skal fremsendes til  Børne- og 

ungeudvalget.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  

De emner som Handicaprådet ønsker at drøfte på Dialogmødet med Børne - og 

Ungdomsudvalget den 13. august kl. 15.00  er følgende. 

         Ungdomsuddannelse for alle 

         Idrætstilbud til handicappede børn 

         Overgangen fra barn til voksen på handicapområdet  

         Koordinering i forhold til børn, kørsel til skole osv.  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Orientering om mulighed for at fraskrive sig diæter 

 

Sagsfremstilling 

Indenrigs- og Socialministeriet har fremsendt orienteringsskrivelse til Frederikshavn 

Kommune om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på 

det sociale område (Mulighed for at medlemmer af handicapråd fraskrive sig 

diæter)  

Ønsket om at fraskrive sig diæter kan forekomme i særlige til fælde, hvor udbetaling 

af diæter kan have betydelse for størrelsen af de pågældendes sociale ydelser.  

  

 

Indstilling 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

Orientering om mulighed for at fraskrive sig diæter (dok.nr.63061/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9. Orientering om opfølgning på 

brugertilfredshedsundersøgelsen af Ledsagerordningen 

 

Sagsfremstilling 

Socialafdelingen har gennemgået rapporten fra EKL Conssult.   Der er allerede nu 

fulgt op på nogle af konklusionerne, jf. Handicaprådets høringssvar af 18. 

december 2008. 

Socialudvalget har haft sagen til behandling på deres møde den 11. febaruar 2008 

og taget Rapporten til efterretning. 

Status maj 2009 over antallet af brugere /antallet af ledsagere.  

Der er 136 brugere over 67 år.  

Der er 50 brugere under 67 år.  

Antallet af ledsagere er, 2 fastansatte på henholdsvis 33 og 22 timer pr. uge.  

Derudover er der 63 løst ansatte ledsagere, hvoraf de 19 er tilknyttet en fast bruger.  

  

  

  

 

Indstilling 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  

Handicaprådet tager orienteringen om opfølgning til efterretning.  

Brugerne af ledsagerordningen udtrykker tilfredshed med, at Socialafdelingen har 

fulgt op på anbefalingerne fra handicaprådet, jf. Handicaprådets høringssvar.  

  

 

Bilag 

Mail om brugerundersøgelsen for Ledsagerordningen (dok.nr.62944/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10. Orientering Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigt fremlægges til orientering.  

 

Indstilling 

Økonomioversigten godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  

Orienteringen taget til efterretning. 

Der sættes penge af til: 

Handicapmesse 100.000,- kr.  

Ekskursion for Handicaprådet 30.000, - kr.  

Temadag for nyt Handicapråd i 2010 5.000,- kr. 

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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11. Information fra Teknisk Forvaltning 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Teknisk Forvaltning /Tilgængelighedsudvalget v/ Jane Olesen. 

 

Indstilling 

Informationen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  

Der har været en henvendelse til Teknisk Forvaltninge, fra Sæby handicapgruppe 

vedr. puslebord på handicaptoilet på havnen i Sæby. 

Else og Gurli var på tur i forbindelse med Valg – der skrives brev til 

valgsekretariatet om de forbedringer der skal laves i forhold til tilgængelighed for 

handicappede på valgstederne.  

  

Tilgængelighedsudvalgets sidste møde:  

Der blev drøftet udeserveringstilladelser. 

Ny folder ”Frederikshavn Kommunen for alle” er snart færdig, der arbejdes på den 

sidste layout for forsiden. 

Drøftelse af Lokalplaner i Skagen i boligområder, hvor der ikke var nogle 

bemærkninger.  For lokalplanen for Skagen Havn var der bemærkninger til p-

pladser – handicappladser.  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Information fra udvalgsmedlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

Information fra udvalgsmedlemmerne.  

  

Anders Hind 

Der er indsendt problemblok til budget 2010 vedr. Idrætskoordinator på 

Handicapområdet. 

Ekskursion: Turen går til Fredericia den 24. september, hvor der samtidig afholdes 

møde.  

Oplæg til Bruger-pårørenderåd forventes fremsendt til augustmødet.  

Åbningstiderne for Handicapmessen, den 3 og 4 oktober bliver, Lørdag  fra 10-18 

og  søndag fra  10-17. 

  

 

Indstilling 

Informationen tages til efterretning.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Eventuelt 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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14. Tilgængelighed Sæby Svømmebad 

 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet har på sit møde den 26. marts 2009, haft forslagene om ændring af 

adgangsforholdene ved Sæby Svømmebad i høring. Baggrunden for at der skal 

ændres på adgangsforholdene ved Sæby Svømmebad er, at Frederikshavn 

Kommunes Træningsafdeling, der lejer lokaler i ejendommen, har mange dårligt 

gående brugere, som ikke kan gå den lange vej fra parkeringspladsen til 

hoveddøren.  

Teknisk Forvaltning har udarbejdet 5 løsningsforslag, hvor 

Tilgængelighedsudvalget anbefalede forslag 3, alternativt forslag 4, som det mest 

optimale for brugerne. Efterfølgende var sagen til behandling i 

Direktionen der besluttede på forslag 5.   Handicaprådet der er et høringsorgan og 

ikke har beslutningskompetencer, fik derefter sagen til høring.  Høringssvaret lød 

således "Handicaprådet anbefaler at Tilgængelighedsudvalget arbejder videre med 

foslag 4 og at forslaget derefter sendes til Direktionen til videre behandling"  

Efterfølgende har terapeuterne i Træningscenter Sæby skrevet til Handicaprådet, 

at etableringen af forslag 4 er meget uheldig og at de ønsker forslag 5 gennemført, 

da det giver de bedste forhold for de gangbesværede brugere.  

 

Indstilling 

Sagen drøftes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  

Handicaprådet drøftede sagen og anbefaler forslag 3 på baggrund af 

Tilgængelighedsudvalgets orientering om de enkelte udkast. Handicaprådet 

foreslår forslag 3 frem for forslag 5, af hensyn til placeringen op ad cykelstien.  

Handicaprådet lægger vægt på at fastslå, at rådet er et høringsorgan uden 

beslutningskompetencer. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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15. Ansøgning om økonomisk støtte til hestevognstur for 

blinde og svagtseende 

 

Sagsfremstilling 

Naturvejleder Bo Storm, har fremsendt ansøgning om økonomisk støtte på 3.500 

kr. til betaling af hestevogn i forbindelse med afvikling af en hestevognstur for 

blinde og svagtseende. 

hestevognen har kun plads til 14 personer, så det bliver dyrt for den enkelte at 

deltage hvis de selv skal betale det hele.  Der planlægges en tur til både skov og 

hav.  

 

Indstilling 

Ansøgningen drøftes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 25. juni 2009  

Ansøgningen kan ikke imødekommes, da det ansøgte falder uden for kri terierne for 

tildeling af midler fra Handicaprådet.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Birgit S. Hansen 
   

      

Flemming Klougart  
   

      

Else Aaris Hansen 
   

      

Jane Olesen 
   

 

      

Hanne Welander 
   

      

Henrik Ekelund 
   

      

Kurt Nielsen 
   

      

Steen Møller 
   

 

      

Anders Hind 
   

      

Gurli Nielsen 
   

      

Steen Møller 
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