
Referat Handicaprådet 

Ordinært møde 

Dato  17. januar 2008

Tid  15:30

Sted  Mødelokale 5 etage 3A, i Kattegatsiloen

NB. 

Fraværende Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Vivi Andersen, i stedet mødte Steen Møller, 
Else Aaris Hansen, i stedet mødte Grete Kristensen

Medlemmer   Birgit Hansen 
Hanne Welander 
Anders Hind 
Elsemarie Lauvring 
Jane Olesen 
Kurt Nielsen 
Vivi Andersen 
Gurli Nielsen 
Else Aaris Hansen 
Henrik Ekelund
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1. Godkendelse af dagsordenen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 51342 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 17. januar 2008  

Beslutning - Handicaprådet den 17. januar 2008 
Dagsorden inklusiv tillægsdagsorden blev godkendt uden bemærkninger 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Vivi Andersen, i stedet mødte 
Steen Møller, Else Aaris Hansen, i stedet mødte Grete Kristensen 
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 513402 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra mødet den 13. december 2007 

Beslutning - Handicaprådet den 17. januar 2008 
Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: 
 
Dagsordenens punkt 6 Høring vedrørende katalog over kvalitetsstandarder 2008 
Afsnit 7.1. Ledsagerordningen 
Ydelsesniveau 
Der var fejlagtigt skrevet: "Målgruppen af borgere under 67 år"  
Der skulle stå: "Målgruppen af borgere over 67 år". 
 
 
Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Vivi Andersen, i stedet mødte 
Steen Møller, Else Aaris Hansen, i stedet mødte Grete Kristensen 
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3. Oplæg til Handicappolitik i Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 513402 
Sbh: ANTM 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Handicaprådet vil udarbejde en handicappolitik for Frederikshavn 
Kommune. I den forbindelse kommer Mogens Wiederholt fra Det Centrale 
Handicapråd og holder et oplæg på en halv times varighed om 
handicappolitik. Efterfølgende vil vi tage en drøftelse hvor Mogens 
Wiederholt vil deltage, dette med henblik på at give Handicaprådet indput 
og inspiration  til at gå i gang med formuleringen af Handicappolitikken.   
Der vedlægges udkast til Socialplan. 
  
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  
  

  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkast til socialplan handicapområdet december 07 _2_.pdf 

Bilag   Fordeling 
5 Udkast til Socialplan Handicapområdet HR 

Beslutning - Handicaprådet den 17. januar 2008 
Mogens Wiederholt gav et inspirerende oplæg som efterfølgende blev drøftet. 
Resultatet af drøftelsen tilgår nu den tværsektiorielle arbejdsgruppen der bliver 
nedsat i forbindelse med udarbejdelse af handicappolitikken. 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Vivi Andersen, i stedet mødte 
Steen Møller, Else Aaris Hansen, i stedet mødte Grete Kristensen 
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4. Psykiatriplan i Region Nordjylland - høring  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 631229 
Sbh: SSAF/lrct 
  
Besl.komp: SOU 

Sagsfremstilling  
Region Nordjylland har ved skrivelse af den 8. november 2007 sendt 
”udkast til psykiatriplan” til i høring i kommunerne med høringsfrist den 31. 
januar 2008.  
Baggrunden for Regionens psykiatriplan er dels, at Regionen er forpligtet 
til at udarbejde en samlet plan for Regionens Sundhedsområde herunder 
psykiatrien og dels, at Region Nordjylland er en ny organisation 
sammensat af psykiatriske tilbud fra det tidligere Viborg Amt og 
Nordjyllands Amt. Regionsrådet igangsatte i april 2007 arbejdet med at 
udforme psykiatriplanen, hvor blandt andet fagfolk, medarbejdere, 
brugere/pårørende mv. har været inddraget aktivt.  
Det overordnede formål med psykiatriplanen er, at opstille rammerne for 
behandlingspsykiatriens udvikling indenfor børne- og ungdomspsykiatrien 
og voksenpsykiatrien i Region Nordjylland frem mod 2015 – med afsæt i, 
at planen løbende kan justeres og tilpasses udviklingen på området.  
De væsentligste anbefalinger/ændringer til fremtidens psykiatri i Region 
Nordjylland er:  

� Styrkelse af den ambulante behandling (tidlig indsats i såvel 
voksenpsykiatrien som børne- og ungdomspsykiatrien samt tilbud til 
patienter med ikke-psykotisk lidelser).  

� Én fælles og visiteret akut indgang for somatik og psykiatri (inkl. 
børn og unge) til sygehusvæsenet.  

I december 2007 og januar 2008 gennemfører Region Nordjylland høring 
om den nye psykiatriplan. Derudover har der i løbet af november 2007 
været afholdt tre borgermøder i henholdsvis Thisted, Aalborg og 
Brønderslev, der ligeledes indgår som høringssvar i forbindelse med 
Regionsrådets endelige behandling af psykiatriplanen.  
Handicaprådet behandler planen den 17. januar og svaret eftersendes til 
Byrådets behandling den 23. januar.   
  
Forvaltningen har udarbejdet høringssvarnotat med væsentlige 
opmærksomhedspunkter (se bilag 2) 
  
  
Indstilling  
Til godkendelse. 
  
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 090108 - KKRs bemærkninger til psykiatriplan.pdf 
 090108 - Udkast til psykiatriplan.pdf 
 090108 - Udkast til socialplan handicapområdet december 07.pdf 

Bilag    
1. Udkast til psykiatriplan, Region Nordjyllland 
2. Udkast til høringssvarnotat, Frederikshavn Kommune 
3. KKR´s bemærkninger til psykiatriplan.  

Beslutning - Handicaprådet den 17. januar 2008 
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Handicaprådet tager til efterretning med følgende bemærkninger: 
 
Handicaprådet har drøftet udkastet til psykiatriplanen. Man udtaler bekymring 
over, det faldende udbud af læger, samt problemstillingen i at rekruttere 
medarbejdere i forhold til visioner og ambitioner i psykiatriplanen. 
 
Ligeledes volder det bekymring, at der er op til to års ventetider på tilbud om 
børnepsykiatrisk hjælp, da det kan medføre ekstraordinære opgaver for 
kommunerne. 
 
Handicaprådet kan ikke ud af psykiatriplanen se det stigende problem med 
dobbeltdiagnoser. 
 
Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Vivi Andersen, i stedet mødte 
Steen Møller, Else Aaris Hansen, i stedet mødte Grete Kristensen 
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5. Budget og Økonomi orientering  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 513402 
Sbh: ANTM 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Tidsramme 10 minutter 
Kurt Nielsen vil orientere omkring Handicaprådets budget og økonomi 
  
Indstilling  
Til orientering 
  
Beslutning - Handicaprådet 13. december 2007 
Kurt Nielsen kom med en køreplan for færdiggørelse af regnskab 2007 og 
på næste møde i januar drøfter rådet tillige et oplæg til opdeling af budget 
2008. 
  
Der er modtaget en ansøgning fra Rønnerhavnens Legepladsudvalg 
angående tilskud til opsætning af en handicapgynge. Handicaprådet ser 
handicapgyngen som en god ide og besluttede at yde det ansøgte tilskud 
på 6.762,50 kr. 
  
  
  
Fraværende: Hanne Welander 
  
  
  
Supplerende sagsfremstilling  
Færdiggørelse af regnskab 2007 drøftes og oplæg til budget 2008 skal 
ligeledes drøftes.  
Materiale vil foreligge på mødet 
  
Indstilling 

Til drøftelse 
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Regnskab 2007 Handicapråd pr. 15.1.08.xls 

Beslutning - Handicaprådet den 17. januar 2008 
Kurt Nielsen orienterede. Det foreløbige regnskab over forbrug i 2007 blev omdelt 
på mødet. Budget for 2008 blev drøftet, og der indsamles yderligere oplysninger 
omkring forventede udgifter i 2008 
 
Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Vivi Andersen, i stedet mødte 
Steen Møller, Else Aaris Hansen, i stedet mødte Grete Kristensen 
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6. Medfinansiering til elevator i Kunstmuseet i 
Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 513402 
Sbh: ANTM 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Handicaprådet har fået en henvendelse fra Kultur- og Fritidsudvalget 
angående medfinansiering af handicapelevator i Frederikshavn 
Kunstmuseum. 
Kunstmuseet har i flere år haft behov for en handicapelevator. Det skyldes, 
at gangbesværede og handicappede i dag ikke har adgang til udstillinger 
afsatsen på 1. sal. 
  
Der foreligger nu forslag til at en sådan elevator opstilles i museet. Arbejdet 
vil jf. overslagsprisen kunne udføres for 180.000 kr. + moms. Prisen er 
indhentet af Teknisk Service, der også vil sørge for at arbejdet udføres.   
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Prisoverslag handicapelevator.pdf 
 Brochure handicapelevator.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Prisoverslag handicapelevator HR 
2. Brochure handicapelevator HR 

Beslutning - Handicaprådet den 17. januar 2008 
Punktet blev ikke behandlet, idet det fremsendte ikke betragtes som en formel 
ansøgning fra forvaltningen. Punktet er udsat. 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Vivi Andersen, i stedet mødte 
Steen Møller, Else Aaris Hansen, i stedet mødte Grete Kristensen 

        

7. Eventuelt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 491005 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling 

  
Information fra forvaltningen: 
  
  
  
  
  
  
  
  
Information fra Teknisk forvaltning: 
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Information fra Tilgængelighedsudvalget: 
  
  
  
  
  
  
  
  
Information fra udvalgsmedlemmerne: 
  

Beslutning - Handicaprådet den 17. januar 2008 
Information fra forvaltningen 
 
Anders Hind orienterede om, at Handicaprådet har modtaget en henvendelse fra 
LEV. Det drejer sig om registrering af magtanvendelse. LEV opfordrer 
Handicaprådet til at sikre sig, at der findes en årsberetning, og at der er fastlagt en 
procedure herfor. Lev vil gerne have en tilbagemelding. 
Handicaprådet besluttede at lade afdelingen, som har tilsynsansvaret i 
Frederikshavn Kommune giver tilbagemelding til LEV. Anders Hind orienterer LEV 
og kontakter afdelingen, og han vil på næste handicaprådsmøde give en 
orientering om status på såvel magtindberetninger som på tilsynbesøg. 
 
Der er temadag om Rammeaftaler 2009 d. 4. marts 2008 i Energi Nord i Aalborg. 
Deltagelse er Gratis. Der kommer nærmere program og invitation i februar måned. 
 
Information fra Teknisk forvaltning 
Ingen meddelelser 
 
Information fra Tilgængelighedsudvalget 
Ingen meddelelser 
 
Information fra udvalgsmedlemmerne 
Invitation fra Dansk handicap Forbund til Tilgængelighedsweekend d. 11. - 13. 
april 2008 i Brenderup. Pris 1.500 kr. pr. person Hjælpere gratis. 
 
Anders Hind kom med invitation til temaaften i Jobklubben på Baldersvej 11, 
Frederikshavn. Temaaftenen holdes onsdag d. 30. januar kl. 19 - 21.30. Pris 25 kr. 
pr person. 
 
Kurt Nielsen informerede om, at analysen omkring tilgængelighed i forbindelse 
med tilgængelighedsregistreringen er gået i gang, om man forventer at kunne 
komme med en rapport om ca. seks uger. 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Vivi Andersen, i stedet mødte 
Steen Møller, Else Aaris Hansen, i stedet mødte Grete Kristensen 
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8. Høring vedrørende socialudvalgets udkast til social plan 
på Handicapområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 504224 
Sbh: ANTM 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
I oktober og november 2006 indledtes arbejdet med Socialplanen i 
Socialudvalget. Handicapområdet og ældreområdet blev udvalgt som 
fokusområder for Socialplanen i 2008 -2010. Arbejdet blev indledt med 
temadrøftelser i Socialudvalget i efteråret 06. Disse drøftelser dannede 
udgangspunkt for udarbejdelsen af et debatoplæg, som efterfølgende lå til 
grund for et debatmøde med interesserede borgere, berørte organisationer 
m.fl. i juni 2007.  
  
På baggrund af bl.a. input fra debatmødet er der udarbejdet dette udkast til 
socialplan på handicapområdet.  
  
Udkastet blev taget op til en indledende drøftelse i Socialudvalget onsdag d. 
8. januar 2008 og tages op igen på Socialudvalgsmødet d. 13. februar 2008.  
   
Socialplanen på handicapområdet tænkes at udgøre en overordnet ramme 
for området. Det forventes, at der efterfølgende planens vedtagelse 
iværksættes en konkretisering af de præsenterede målsætninger og 
fokusområder – bl.a. ved Handicaprådets udarbejdelse af en konkret 
Handicappolitik for Frederikshavn Kommune. Den konkretiserede 
handicappolitik vil kunne indeholde konkrete målsætninger og delpolitikker 
på udvalgte områder. 
  
Indstilling  
Til godkendelse 
  
  

  
  
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkasst til socialplan rent på handicapområdet januar 08.pdf 
 Forslag til organisering og proces1.pdf 

Bilag    Fordeling  
6 Udkast til Socialplan rent på Handicapområdet HR 
7 Forslag til organisering og proces HR 

Beslutning - Handicaprådet den 17. januar 2008 
Punktet udsættes. 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Vivi Andersen, i stedet mødte 
Steen Møller, Else Aaris Hansen, i stedet mødte Grete Kristensen 

Page 11 of 12

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Handicapraadet_685_17-01-2008_802.htm



Mødet hævet, oplæst kl. 18.00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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