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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. september 2009.  

 

Indstilling 

Dagsordenen godkendes  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

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

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra den 27. august 2009.  

 

Indstilling 

Referatet godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009  

Godkendt.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Orientering om Hjælperordningen § 96 i Serviceloven 

 

Sagsfremstilling 

Et medlem af Handicaprådet har anmodet om en redegørelse for situationen 

omkring ansættelse af hjælpere i forhold til Servicelovens § 96.  

Jette Krag fra Bestiller- myndig deltager i punktet og orienterer om nuværende 

praksis. 

 

Indstilling 

Orienteringen drøftes og tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009  

Jette Krag fra Bestiller og myndighed orienterede om Hjælperordningen. Der er 

kommet flere lovændringer på området, bl. a. kan borgeren, fra 1. januar 2009, 

overdrage arbejdsgiverrollen til en anden, nærtstående eller firma. Det er dog et 

krav at borgeren er i stand til at varetage arbejdslederrollen. Frederikshavn 

Kommune har indgået et samarbejde med andre kommuner i Regionen, for at 

skabe ens forhold. I Frederikshavn kommune er der kun 1 borger som benytter sig 

af § 95 ordningen. Der er 8 brugere på et § 96 området. Der er 4 brugere som får 

døgnhjælp i kommunen. Der er i alt 37 hjælpere ansat. Samarbejdet mellem de 

nordjyske kommuner forventes at munde ud i en håndbog for brugerne. 

Handicaprådet ønsker at få forelagt Håndbogen inden endelig vedtagelse.  

Det generelle indtryk er at der er tilfredshed med den måde ordningen foregår på i 

Frederikshavn kommune.  

  

 

Bilag 

Vedr. aflønning af handicaphjælpere (dok.nr.533093/08) 

Svar fra Bestiller- og Myndighedsafdelingen vedrørende SEL §96 (dok.nr.540343/08) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3557 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4. Høring: Socialudvalgets, Sundhedsudvalgets og 

Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til Budget 2010-13 

 

Sagsfremstilling 

På møde den 16. september indstiller Økonomiudvalget forslag til Byrådets 1. 

behandling af budget 2010-13 - denne behandling finder sted den 23. september 

og 2. behandling finder sted på byrådets møde den 14. oktober.  

Udvalgenes forslag sendes til høring i Handicaprådet, som skal give høringssvar 

inden den 6. oktober 2009.  

 

Indstilling 

Sagen drøftes og høringssvar udarbejdes. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009  

Et samlet Handicaprådet ønsker, at tilkendegive, at det ikke kan støtte de 

foreslåede besparelser, der som konsekvens betyder serviceforringelser for de 

svageste borgere i kommunen. Kurt Nielsen, Gurli Nielsen, Flemming Klougart og 

Anders Hind udarbejder høringssvar inden 6. oktober. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5. Høring: Rammeaftalerne for social- og 

specialundervisningsområdet, 2010 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund og formål 

Rammeaftalerne for 2010 på social - og specialundervisningsområdet skal indgås inden d. 

15. oktober 2009, og har virkning fra 1. januar 2010. Rammeaftalerne skal sikre, at der sker 

den nødvendige koordinering af tilbud indenfor  rammeaftalens område, så borgere i  

regionen Nordjylland dels modtager de tilbud, de har behov for, og dels modtager ti lbud af 

høj faglig kvalitet. Rammeaftalerne er et værktøj ti l  at sikre en sammenhæng mellem 

efterspørgsel og udbud af tilbud til  borgerne. Derudover skal rammeaftalerne bidrage til , 

at der sker et smidigt og ti llidsfuldt samarbejde kommunerne imellem og mellem 

kommuner og Region Nordjylland.   

Rammeaftalerne er således et planlægnings - og udviklingsværktøj til  koordinering af 

udbud og efterspørgsel af pladser. I rammeaftalerne aftales desuden:  

         mål og visioner for social - og specialundervisningsområdet i  Nordjylland 

         principper for den regionale forsyningsforpligtigelse 

         retningslinjer og principper for takstberegning og betalingsmodeller 

         etablering og fastholdelse af faglige netværk  

         samarbejde omkring dokumentation og faglig udvikling gennem medlemskab af 

JYFE - Jysk Forsknings- og Evalueringssamarbejde. 

 De to rammeaftaler regulerer 

Der udarbejdes i  regionen Nordjylland 2 rammeaftaler. Rammeaftalen på det sociale 

område og rammeaftalen for specialundervisningsområdet. Rammeaftalen på det sociale 

regulerer Regionsrådets opgaver og forsyningsforpligtigelse på det det sociale område. 

Aftalen regulerer desuden grundlaget for Kommunalbestyrelsernes indbyrdes aftale om 

forpligtigelsen i forhold til  de tilbud, som den enkelte kommune har overtaget i  henhold til  

Servicelovens § 186 og 190 samt Almenboliglovens § 185c, hvor tilbuddene indgår i  den 

regionale forsyningsforpligtigelse. 

Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjylland drevne 

lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til  børn og unge under 18 år, jf. 

Folkeskolelovens § 20, stk. 3 og for voksne jf. lov om specialundervisning for voksne § 1 

stk. 2 samt undervisningstilbud for voksne med tale-,  høre- og synsvanskeligheder, jf. Lov 

om specialundervisning for voksne § 1 stk. 3. Nogle af ydelserne på undervisningsområdet 

leveres også efter Serviceloven og fremgår således af rammeaftalen for socialområdet.   

Den regionale forsyningsforpligtigelse  

De kommunale ti lbud, som er reguleret af rammeaftalen, er de tilbud, hvor kommunerne 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5571 

 Forvaltning: Social-, Sundheds- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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har overtaget driftsherreopgaven på tidligere amtslige ti lbud. For disse tilbud gælder den 

regionale forsynings-forpligtigelse. For kommunerne betyder dette en forpligtigelse til  at 

stille pladser til  rådighed for borgere fra andre kommuner på disse ti lbud. Hvis 

kommunerne vælger at overtage yderligere ti lbud fra regionen, indgår de pågældende 

pladser i  den regionale forsyningsforpligtigelse. I de ti lfælde, hvor kommunerne vælger at 

sammenlægge tilbud under rammeaftalen med andre tilbud, vil  det antal pladser, som var 

rammeaftalepladser stadig indgå i rammeaftalen. Nye pladser, der oprettes af kommuner 

eller Region Nordjylland, som følge af behov beskrevet i  rammeaftalen, vil  ligeledes indgå i 

rammeaftalen og dermed være omfattet af den regionale forsyningsforpligtigelse. 

Forventninger til efterspørgsel efter pladser og tilbud  

I de kommunale redegørelser melder kommunerne ind om forventede ændringer i  behov 

for pladser/tilbud. Som driftsherrer melder kommunerne ind om ændringer i  indhold og 

pladser for tilbud under rammeaftalen. Disse to indmeldinger danner baggrund for 

udarbejdelsen af rammeaftalerne.  

Socialområdet  

         Flere kommuner har i  redegørelserne for 2010 helt generelt meldt ind, at de 

forventer eller har igangsat analyser af behov for tilbud til  egne borgere og 

iværksættelse af forebyggende foranstaltninger indenfor flere målgrupper. Det 

fremgår ikke af rammeaftalen hvilke målgrupper, der er tale om.  

         For de enkelte målgrupper er følgende meldt ind: 

         En forventet stigning i  behovet for ti lbud til  målgrupperne handicappede børn og 

unge. Det drejer sig især om stigende behov for ti lbud til  børn med ADHD, 

autisme, tourette og ti lsvarende lidelser. Der viser sig ligeledes et stigende behov 

for aflastningspladser ti l  børn og unge.  

         En stigning i  efterspørgslen efter pladser til  psykisk handicappede voksne. 

Kommunerne forventer selv at kunne imødekomme dette behov.  

         En vis stigning forventes i  nogle kommuner i  forhold til  efterspørgslen efter 

pladser til  målgruppen fysisk handicappede voksne. Igen forventer kommunerne 

at kunne løse opgaven i eget regi. 

         På misbrugsområdet melder kommunerne om et generelt behov for 

afrusningspladser, behov for tilbud til  borgere med dobbeltdiagnose og behov for 

ti lbud til  unge. De 3 himmerlandske kommuner er desuden i dialog med Region 

Nordjylland om den fremtidige opgavevaretagelse. Hvis de opgaver, som løses af 

Misbrugscenter Syd overgår til  de himmerlandske kommuner, kan det gå ud over 

kvaliteten i det resterende tilbud – Misbrugscenter Nord, l igesom det kan betyde 

en højere takst for anvendelse af tilbuddet. Frederikshavn Kommune anvender 

Misbrugscenter Nord. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et 

forslag til  kommissorium og forudsætninger for en solidarisk afviklingsplan for 

Misbrugscentret.  

Specialundervisningsområdet: 

         På specialundervisningsområdet har kommunerne generet meldt om et uændret 
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forbrug i 2010 set i  forhold til  det eksisterende niveau.  

         For Aalborgskolen meldes dog om et mindreforbrug af pladsantallet på 

småbørnsområdet, hvilket har ført til  en justering af pladsantallet på 

Aalborgskolen 

         Generelt er der på børne området foretaget en nedskrivning af pladsantallet, 

som en konsekvens af mindre efterspørgsel efter pladser for elever med høretab 

og yderligere funktionsnedsættelser 

         Der meldes om et uændret forbrug af pladser til  både børn og voksne på 

Døvblindecentret 

Fokusområder for 2010 

Hvert år udpeges en række fokusområder, som skal være genstand for særlig 

opmærksomhed i det følgende år. På socialområdet fortsætter de to fokusområder fra 

2009 og der peges på 1 nyt: 

         ADHD – udviklingen af gruppen 18-30 år (fortsætter fra 2009) 

         Evaluering af faglige netværk. Denne har foranlediget i  en række anbefalinger, 

som følges op. (dermed for tsætter fokusområdet fra 2009) 

         Psykiatriområdet. Der nedsættes en gruppe bestående af kommunale og 

regionale direktører, som nærmere afklarer og specificerer fokusområdet (Nyt)  

På specialundervisningsområdet fortsætter det fokusområde, som var udpeget i  2009: 

         Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til  børn og unge under 18 år 

(fortsætter fra 2009). Status er, at der i  Region Nordjylland er to tilbud, som er i  

gang med processen vedrørende planlægning og implementering af Den Særligt 

ti lrettelagte ungdomsuddannelse. Der er indgået aftale om, at Aalborgskolen 

tilbyder en sådan med start august 2009. Herudover er Specialsektoren og 

Døvblindecentret i  Region Nordjylland i gang med at udrede mulighederne samt 

potentialerne i at oprette en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for 

døvblinde unge.    

Årlig status på ledige pladser eller behovet for flere pladser 

Som noget nyt er det i  rammeaftalen for 2010 aftalt, at kommunerne sammen med den 

kommunale redegørelse årligt indsender en ventelisteoversigt på de rammeaftaletilbud, 

som kommunen driver. Region Nordjylland udarbejder som driftsherre en tilsvarende 

oversigt på deres rammeaftaletilbud. 

Ændring i rammeaftalen vedrørende finansiering af akutpladser  

I forhold til  afsnittene om akutbehov sker der en tilretning i  afsnit 4.2.1. i  rammeaftalen 

for det sociale område samt afsnit 4.2.3. i  rammeaftalen for specialundervisningsområdet i  

den endelige udgave af rammeaftalerne. Det kommer til  at fremgå, at i  tilfælde af, at der 

ikke er fysisk plads til  at imødekomme behovet for en akutplads, er det 

myndigheden/kommunen, der betaler den fulde udgift. I den nuværende formulering står 

der, at det er driftsherren, der bærer en eventuel ekstraudgift i  de tilfælde, hvor der ikke 
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er fysisk mulighed for at stille en akutplads til  rådighed.  

Kontaktudvalgets indstilling  

Kontaktudvalget har på møde d. 1. september anbefalet de 11 kommunalbestyrelser samt 

Regionsrådet at godkende rammeaftalerne for 2010. 

Handicappolitiske konsekvenser 

Den kommunale redegørelse (i  foråret), som ligger ti l  grund for rammeaftalerne, samt 

udkastene til  rammeaftaler for det kommende år, sendes ti l  høring i  Handicaprådet 

forinden den politiske behandling i  fagudvalg og Byråd.  Rammeaftalerne regulerer 

ti lbuddene på det mest specialiserede socialområde. Det har derfor stor betydning, at 

rammeaftalens formål med koordinering og planlægning af indsatsen opnås. På den måde 

sikrer kommunerne og Region Nordjylland, at der er et velproportioneret og kvalificeret 

ti lbud til  de borgere, der har aller mest behov for det.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Kontaktudvalget har i  forlængelse af det stigende kommunale udgiftspres aftalt en generel 

takstnedsættelse på 5 %. De takster som fremgår af bilagsmaterialet genberegnes og 

tilrettes derfor inden den endelige offentliggørelse af rammeaftaler ultimo oktober. 

 

Organisatoriske konsekvenser 

I rammeaftalerne for 2010 peger Region Nordjylland på den problemstilling, at 

rammeaftalen ikke bibringer det totale overblik over tilbuddene til  de forskellige 

brugergrupper. De kommunale ti lbud, som er eller bliver etableret udenfor 

rammeaftaleregi, er ikke synlige i  rammeaftalekonstruktionen. Region Nordjylland peger 

på, at der er en risiko for, at rammeaftalesystemet udhules, fordi der ud over 

rammeaftalerne indgås kommunale samarbejdsaftaler, som omfatter ti lbud udenfor 

rammeaftaleregi. Problemstillingen rejses i  efteråret 2009 i Den Administrative 

Styregruppe. Det er således planlagt, at Den Administrative Styregruppe drøfter begrebet 

”specialiserede tilbud”, ligesom den drøfter og foreslår handlinger i  forhold til  hvordan 

rammeaftale-konceptet kan afbureaukratiseres.   

 

Indstilling 

Til høring 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009  

Handicaprådet tager rammeaftalen til efterretning.  

Dog stiller rådet spørgsmål til, om der med udgangspunkt i skrivelse fra Blindes 

Oplysnings Forbund Region Nordjylland, er nogle konsekvenser i forhold til 

kommunens planlægning.  

   

  

 

Bilag 



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 24. september 2009 Side 12 af 26 

 

Udkast til rammeaftale 2010-udkast til godk. soc..pdf  (dok.nr.94732/09) 

Udkast til Rammeaftale 2010-udkast til godk..pdf (dok.nr.94728/09) 

Bilag til rammeaftaler, vedr takstaftale 2010.pdf  (dok.nr.94733/09) 

Bilag til rammeaftaler, 2010, vedr vejledning tillægsydelser.pdf  (dok.nr.94734/09) 
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6. Høring: Ydelses- og kvalitetskatalog for handicap- og 

psykiatriområdet samt området for socialt udsatte  

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Deloittes udvidede forvaltningsrevision 2008 blev det besluttet at 

indføre kvalitetsstandarder og BUM-model på Handicap-, Psykiatri- og 

Misbrugsområdet i Frederikshavn Kommune. Formålet med indførelsen af BUM-

modellen er at skabe en mere effektiv og hensigtsmæssig organisering af de 3 

områder med en styrket ressourcestyring og sikring af et mere ensartet 

serviceniveau. 

  

KL, Finansministeriet samt Indenrigs- og Socialministeriets har i juni 2009 udgivet 

en pjece med anbefalinger til redskaber, som støtter kommunernes indsats og 

prioritering af det specialiserede socialområde. Anbefalingerne fra pjecen peger 

bl.a. på at der skal udarbejdes politisk vedtagne serviceniveauer for 

opgaveløsningen. Dette lever Frederikshavn Kommune op til med indførelsen af 

BUM modellen, og udarbejdelsen af kvalitetsstandarder for det specialiserede 

socialområde.  

  

Arbejdsgruppe B har udarbejdet vedlagte udkast til ydelses- og kvalitetskatalog for 

handicap- og psykiatriområdet samt området for socialt udsatte. Kataloget 

indeholder ydelseskatalog og kvalitetsstandarder for flg. paragraffer, hvoraf især § 

85 (i egen bolig), § 99 og § 104 har haft arbejdsgruppe B’s bevågenhed:  

  

§ 80: Husvilde, midlertidigt husly mod betaling 

§ 85: (egen bolig): Socialpædagogisk hjælp  

§ 85: (botilbud/bofællesskab): Socialpædagogisk hjælp  

§ 85: (Specialtilbud): Socialpædagogisk hjælp  

§ 98: Kontaktpersoner til døvblinde 

§ 99: Støtte- og kontaktperson til socialt udsatte borgere med en sindslidelse, stof- 

eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer  

§ 101: Behandling af stofmisbrugere 

§ 102: Behandlingstilbud (Styregruppen bedes afklare, om denne paragraf skal 

med i kataloget) 

§ 103: Beskyttet beskæftigelse 

§ 104: Aktivitets- og samværstilbud 

§ 107: Midlertidige botilbud (er beskrevet ud fra Tilbudsportalens oplysninger, men 

skal beskrives nærmere på et senere tidspunkt.)  

§ 108: Længerevarende ophold i boformer (er beskrevet ud fra Tilbudsportalens 

oplysninger, men skal beskrives nærmere på et senere tidspunkt.)  

§ 110: Botilbud til misbrugere, hjemløse og socialt udsatte  

  

  

Ydelses- og kvalitetskatalogets opbygning og indhold  

Ydelses- og kvalitetskataloget på handicap- og psykiatriområdet samt området for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15348 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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socialt udsatte er opbygget efter samme skabelon som kvalitetskataloget for 

ældreområdet, og det forventes, at disse to kataloger skal sammenskrives. Derved 

lettes visitatorernes/sagsbehandlernes arbejde med at orientere sig i ydelses - og 

kvalitetskataloget, der er opdelt efter paragrafinddelingen i Serviceloven.  

  

Ydelses- og kvalitetskataloget er en overordnet fortælling om Servicelovens 

bestemmelser, og Frederikshavn Kommunes udmøntning af dem. Ydelses - og 

kvalitetskataloget beskriver dermed bl.a. lovgrundlaget, de forskellige ydelser samt 

kvalitetsstandarderne for ydelserne. Ydelses- og kvalitetskataloget indeholder 

ligeledes kvalitetsmål for tildelingen af hjælp samt kvalitetsmål for, hvad man 

ønsker at opnå ved at tildele borgeren en specifik ydelse. Ydelses- og 

kvalitetskataloget indledes med en beskrivelse af de tre værdigrundlag, der er 

vedtaget for de tre forskellige områder (værdigrundlaget for handicap -området 

indarbejdes, når det foreligger senere på året). Disse værdigrundlag beskriver, 

hvorledes medarbejderen skal møde borgeren, når hjælpen skal udføres.  

  

Ydelses- og kvalitetskatalogets tilblivelse  

I forbindelse med udarbejdelsen af ydelses- og kvalitetskataloget har relevante 

medarbejdere fra de tre forskellige områder samt fra bestillerenhederne været 

inddraget, så ydelserne er blevet beskrevet med udgangspunkt i både bestilleres 

og udføreres erfaringer med målgrupperne og deres behov.  

  

I udarbejdelsen af ydelses- og kvalitetskataloget har det været en vigtig faktor, at 

kataloget ikke måtte blive for detaljeret, men skal kunne rumme kompleksiteten i 

brugergruppens problemstillinger og medarbejdernes behov for handlefrihed. Dette 

sikrer bl.a., at de medarbejdere, der skal levere ydelserne, får mulighed for at 

benytte sig af deres faglige og metodiske frihed i den enkelte situation med 

borgeren – alt sammen inden for den fastsatte ramme og det politiske 

serviceniveau. Dermed bliver ydelses- og kvalitetskataloget og borgerens 

individuelle behov samlet set styrende for udførernes arbejde og den ydelse, der 

gives til borgeren.  

  

Fastsættelse af normtider for § 85  

Der har ligeledes været nedsat en underarbejdsgruppe, der har haft til formål at 

fastsætte normtider for de enkelte ydelser og områder på § 85. Normtiderne er 

fastsat ud fra medarbejdernes vurderinger af det gennemsnitlige serviceniveau for 

budget 2009 for hvert af de tre områder. Dette har været en svær øvelse, og 

arbejdsgruppe B har i denne proces også været inde og foretage en revurdering og 

redigering af underarbejdsgruppens udkast til normtiderne. Normtiderne fremgår af 

ydelses- og kvalitetskataloget.  

  

Paragraffer i ydelses- og kvalitetskataloget 

Arbejdsgruppe B har som nævnt hovedsageligt arbejdet med at beskrive §§§ 85 (i 

egen bolig), 99 og 104, idet det er disse paragraffer,  der er relevante ifht. 

indførelsen af BUM fra 1. januar 2010 på handicap- og psykiatriområdet samt 

området for socialt udsatte. Konsulenterne har derudover indarbejdet de yderligere 

paragraffer fra Serviceloven, som der arbejdes efter på de tre områder.  
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Forslag om § 85 som individuel og/eller gruppe-ydelse  

Arbejdsgruppe B lægger op til, at den socialpædagogiske hjælp både skal kunne 

ydes som en individuel ydelse og/eller som en ydelse, der gives i samvær med 

andre ligestillede. Forslaget indebærer, at selvom nogle ydelser modtages i 

fællesskab med andre, kan borgeren godt derudover modtage individuelle ydelser.  

§ 85- ydelser leveret i grupper kan fx dreje sig om:  

  

 Rådgivning, vejledning og motivering (herunder fx: Råd og vejledning 

om forældrerollen, kost, motion og alkohol, parforholdsproblematikker, 
udvikling af værktøjer/mestringsstrategier til at håndtere sin 
sygdom/handicap/problemstillinger)    

 Træning i almindelig daglig livsførelse i samarbejde med borgeren  
(herunder fx: støtte til madlavning, støtte til årstidsbestemte aktiviteter, 
støtte til at gennemgå og handle på post)  

  

De ydelser, der gives i samvær med andre, kan evt. udføres i én af borgernes eget 

hjem, i et støttecenter, i et dagtilbud, i en fælleslejlighed eller lignende.  

  

Det skal bemærkes, at det selvfølgelig ikke er alle borgere inden for § 85’s 

målgruppe, der vil være i stand til at profitere af at modtage ydelsen i fællesskab 

med andre. Disse borgere bør derfor udelukkende gives individuelle ydelser. Det er 

op til udførers vurdering, om borgeren skal have sine § 85-ydelser (eller dele af 

den) leveret i en gruppe sammen med ligestillede.  

  

Vejledning til visitation efter § 85  

Det er hensigten, at konsulenterne fra arbejdsgruppe B udarbejder en vejledning til 

visitatorerne vedrørende visitation efter § 85. Ydelses - og kvalitetskataloget 

suppleres ligeledes af et leverandørkatalog, der udarbejdes af konsulentgruppen.  

  

Læsevejledning til ydelses- og kvalitetskataloget 

Ydelses- og kvalitetskataloget er som nævnt paragraf-opdelt, og hver paragraf, der 

er beskrevet, er opstillet på stort set samme måde. Dette betyder, at der er mange 

passager undervejs i kataloget, som er stort set ens, og derfor godt kan springes 

mere eller mindre over, når man har læst afsnittet en gang før. Det kan anbefales 

at nærlæse flg. paragraffer: § 85 (i egen bolig), § 99 og § 104. Derudover vil det 

være relevant at nærlæse flg. afsnit under de øvrige paragraffer: ”Ydelseskatalog”, 

”Tildeling af hjælp”, ”Udførelse af hjælp” samt ”Udførere”.  

  

  

  

 

Indstilling 

Sagen drøftes og høringssvar udarbejdes 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009  

Handicaprådet udtrykker tilfredshed med det grundige arbejde, der ligger bag 
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udarbejdelsen af ydelses- og kvalitetskataloget på handicap- og psykiatriområdet 

samt området for socialt udsatte.  

  

Med ydelses- og kvalitetskataloget har man fået et værdifuldt styringsredskab såvel 

fagligt som økonomisk. Imidlertid vil det først være muligt at vurdere ydelses - og 

kvalitetskatalogets anvendelighed, når det har fungeret i praksis i et års tid. 

  

Ydelses- og kvalitetskataloget indeholder mange flotte visioner om, at tildeling af 

hjælp skal ske ud fra en konkret individuel helhedsvurdering af den enkeltes behov 

for tilbud. Handicaprådet udtrykker imidlertid bekymring for, om viften af tilbud bliver 

begrænset af de økonomiske forhold i en sådan grad, at de tilbud, der er, ikke 

repræsenterer så stor en vifte af muligheder. 

  

 

Bilag 

Udkast til ydelses- og kvalitetskatalog (dok.nr.102369/09) 
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7. Oprettelse af Bruger og pårørenderåd i Handicapafdelingen 

 

Sagsfremstilling 

Efter servicelovens § 17 skal der nedsættes Bruger og Pårørenderåd i tilknytning til 

plejeboligbebyggelser m.v, for ældre og personer med handicap.  

Beslutning - Handicaprådet 29.01.2009  

Handicaprådet anmoder forvaltningen 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 tvivl 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 være et Bruger og pårørenderåd for 

hver enkelt instituion/bofællesskab. Udkastet forelægges Handicaprådet til 

kommentarer og godkendelse.  

 

Sagsfremstilling - Handicaprådet den 24. september 2009  

Ledersiden fra Handicapafdelingen har udarbejdet "Retningslinjer for bruger - og 

pårørende inddragelse i Handicapafdelingens Dag- og døgntilbud". 

Retningslinjerne er forelagt Handicaprådet til kommentarer og godke ndelse.  

  

Indstilling 

Drøftes og anbefales videresendt til godkendelse i Frederikshavn Byråd.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009  

Anbefales godkendt.  

 

Bilag 

Retningslinjer for Bruger og pårørende inddragelse i Handicapafdelingens Dag- og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/997 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: SOU/BR 
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døgntilbud (dok.nr.101392/09) 
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8. Retningslinjer for fællesindkøb for beboerne institutioner 

 

Sagsfremstilling 

For at sikre den enkelte borger i situationer, hvor man enes om at indkøbe 

genstande i fællesskab og til fælles brug, er der brug fælles retningslinjer for 

sådanne indkøb.  

 

Indstilling 

Sagen drøftes og udkast til retningslinjer - aftale og købskontrakter, anbefales 

videresendt til Socialudvalget. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009  

Anbefales godkendt.  

 

Bilag 

Retningslinjer for fællesindkøb (dok.nr.102639/09) 

Aftalebetingelser og købskontrakt (dok.nr.102643/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: SOU 
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9. Tilgængelighed på Skagen Gren 

 

Sagsfremstilling 

Et medlem af Handicaprådet har ønsket,  at Tilgængeligheden på Skagen Gren 

tages op.  

I forbindelse med at parkeringspladsen ved Skagen Gren, er blev ændret, er det 

ikke længere muligt for kørestolsbrugere at komme til havet.  

I Skagen Kommune, før kommunesammenlægningen i 2007, var der lagt en rampe 

ud fra parkeringspladsen til havet. Da parkeringspladsen er flyttet længere ind i 

landet, kan den ikke bruges, da den ikke er lang nok. 

For at gøre det muligt for kørestolsbrugere at komme til havet, skal der etableres 

kørefast underlag. Det er der mulighed for, på en nuværende sti. Stien er 250 m 

lang,  fra parkeringspladsen og til havet. Den kan enten belægges med grus eller 

der kan etableres en rampe på stien.   

  

Teknisk Forvaltning har besigtiget området og foreslår følgende løsninger:  

  

1. Der lægges slotsgrus på stien. Det vil koste 55.000 kr.  
  

2. Der etableres ramper på stien. Det vil koste 155.000 kr.  
  

3. Der laves en kombination af de to ovenstående, med slotsgrus nærmest 

parkeringspladsen, og rampe på de yderste 50 – 60 m. Det vil koste 80.000 
kr.  

  

På mødet fremlægges billeder, der viser forholdene på stedet.  

  

Der gøres opmærksom på, at projektet skal godkendes ved Fredningsnævnet, 

inden det kan udføres.  

Kort over området er sendt med dagsordenen ud i papir. 

 

Indstilling 

Handicaprådet anbefaler Teknisk Forvaltning,  

 at stien gøres tilgængelig for kørestolsbrugere ved at udlægge slotsgrus 
nærmest parkeringspladsen, og rampe på de ydersted 50-80 m. 

Og  Handicaprådet tager stilling til, om hvorvidt de 80.000 kr. som projektet koster 

kan betales af rådet.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009  

Handicaprådet  anbefaler at Teknisk forvaltning  igangsætter forhandling med 

Fredningsnævnet og Kystinspektoratet om tilladelse til at gøre stien tilgængelig.  

Handicaprådet godkender at betale udgiften til udførelsen op til max 100.000 kr  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10. Orientering om Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigt fremlægges til orientering 

 

Indstilling 

Økonomioversigten godkendes.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009  

Handicaprådet anbefaler at der sendes 1 mio. kr. tilbage til Socialudvalget på 

baggrund af kommunens økonomiske situation. Dog under forudsætning af at 

Handicaprådet får samme budget i 2010 som 2009.  

 

Bilag 

Økonomioversigt pr. 17. september 2009 (dok.nr.102783/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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11. Temadag for Nyt Handicapråd i 2010 

 

Sagsfremstilling 

Der vil i forbindelse med kommunalvalget i november 2009, sandsynligvis blive 

valgt nye medlemmer til Handicaprådet. For at give dem den bedste start, foreslås 

det at lave en Temadag for det nye Handicapråd.  

Udkast til program for Temadag: Handicapråd - kom godt igang,  er udarbejdet af 

forvaltningen og ønskes drøftet.  

 

Indstilling 

Program for Temadag 2010 ønskes drøftet og godkendt.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009  

Godkendt, Anders Hind og sekretæren tager sig at det praktiske. 

 

Bilag 

Program (dok.nr.101961/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12. Information fra Teknisk Forvaltning 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Teknisk Forvaltning / Tilgængelighedsudvalget v / Jane Olesen 

  

Pjecen ”Frederikshavn kommunen for alle” er færdiggjort og klar til at blive trykt.  

  

Der har været afholdt møde med Handelstandsforeningerne vedr. tilgængelige i 

gågaderne og der blev vedtaget at påbegynde arbejdet på et fælles 

gågaderegulativ.  

  

Har været på besigtigelse i Sæby og set på:  

Rundkørsel i Sæby,  hvor der ikke er optimal tilgængelighed, og der er problemer 

med tilgængelighed ved sti til Kulturøen i og der er problemer med plads på et 

handicaptoilet i Kulturhuset pga. puslebord.  

Tilgængelighedsudvalget har haft følgende sager til høring:  

Strandgaarden i Strandby – handicaptoilet.  

Lokalplan på Sundhedshuset i Østervrå, hvor der mangler afsnittet 

om Handicapparkeringspladser. 

Lokalplan på Hjørringvej hvor der ikke var nogle bemærkninger.  

Har været på besigtigelse ved Ny genbrugsforretning i Sæby, hvor der ingen 

adgang er til butikken ad hoveddøren, der henvises ved hoveddøren til bagdøren 

som er ok. 

  

Har været på besigtigelse på Koktvedparken – terrasserne er for små, så en 

kørestolsbruger kan ikke kommer derud. Boligforeningen Vesterport mener ikke at 

de har ansvar for at lave forbedringer. Handicaprådet anmoder Teknisk Forvaltning 

om at udarbejde et udkast til forbedring af terrasserne, så de er brugbare for 

kørestolsbrugerne, med et økonomisk overslag.  

Biblioteket har henvendt sig vedr. økonomisk støtte til flytning af skranke. Vil gerne 

have Tilgængelighedsudvalget med på råd i forbindelse med nyindretning af 

Biblioteket. 

  

 

Indstilling 

Informationen tages til efterretning.  

 

Beslutning Handicaprådet den 24. september 2009  

Taget til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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13. Information fra udvalgsmedlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

Information fra udvalgsmedlemmerne.  

 

Indstilling 

Information tages til efterretning. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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14. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Der er indkaldt til Handicaprådenes Netværk i Nordjylland, hvor der meldes afbud, 

da ingen kan deltage herfra.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/840 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: beos 

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