
Referat Handicaprådet 

Ordinært møde 

Dato  27. marts 2008

Tid  15:30

Sted  Mødelokale 5, etage 3A, Kattegatsiloen

NB. 
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Christiansen, Henrik Ekelund i stedet mødte Grete Kristensen

Medlemmer   Birgit Hansen 
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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 
Sbh: ANTM 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsordenen til mødet den 27. marts 2008 

Beslutning - Handicaprådet den 27. marts 2008 
Dagsordenens punkt 8 og tillægsdagsordenens punkt 1 behandles sammen. 
 
Dagsordenens punkt 3 og punkt 8 bytter plads. 
 
Med disse bemærkninger godkendes dagsordenen inklusiv tillægsdagsorden 

Fraværende: Else Aaris Hansen, Elsemarie Lauvring, Gurli Nielsen, i stedet mødte 
Anker Christiansen, Henrik Ekelund i stedet mødte Grete Kristensen 
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Godkendelse af referat fra mødet den 17. januar 2008 

Beslutning - Handicaprådet den 27. marts 2008 
Kurt Nielsen havde følgende bemærkninger til referatet: 
 
1. Jeg ser ingen steder at vi under godkendelse af dagsorden ofså havde en snak 
omkring deltagelse fra de 2 byrådsmedlemmers udeblivelse gang på gang, nemlig 
Hanne Welander og Peter Nielsen og at der skulle sendes et brev til borgmester 
Erik Sørensen angående disse forhold. 
2. under punkt 6 mener jeg følgende: 
Det blev besluttet at der skulle sendes et brev til kultur- og fritidsforvaltningen(Kurt 
forfatter dette og får det godkendt af Birgit) et brev angående den fremsendte 
ansøgning som ikke var nogen ansøgning til trods for flere henvendelser om at 
komme med ansøgnng, det fremsendte var kopier af interne mail i forvaltningen 
vedlagt en brochure på nogle elevatorer. Punktet er ikke udsat, men taget af 
dagsordenen og hvis der fortsat er et ønske om at handicaprådet skal støtte 
elevatoren i kunstmseet, skal der fremsende en ny og særdeles mere seriøs 
ansøgning, sagen vil herefter blev taget op til fornyet overvejelse som et nyt punkt. 
3. Jeg savner referat af snakken omkring punktet med ansættelse af extern 
konsulent og forsøget på at Handicaprådet skulle afholde halvdelen af 
konsulentens løn. Er det helt faldet ud eller hvad? 
 
Med disse bemærkninger godkendes referatet 

Fraværende: Else Aaris Hansen, Elsemarie Lauvring, Gurli Nielsen, i stedet mødte 
Anker Christiansen, Henrik Ekelund i stedet mødte Grete Kristensen 
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3. Høring vedrørende den kommunale redegørelse til Det  
Regionale Udviklingsråd  
  
  

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

Sagsfremstilling  
  

Det Regionale Udviklingsråd har pålagt kommunerne at udarbejde 
redegørelser vedrørende udviklingen på det sociale område og på 
specialundervisningsområdet. Redegørelsen vedrører perioden 1. januar - 
31. december 2007, og kommunernes redegørelser skal være Det 
Regionale Udviklingsråd i hænde senest den 1. marts 2008  

Der er tale om i alt tre redegørelser (spørgeskemaer): 

•          udviklingen på det sociale område ift voksne (Social- og 
Sundhedsforvaltningen) 

•          udviklingen på det sociale område ift. børn og unge (Børne- og 
Kulturforvaltningen) 

•          udviklingen på specialundervisningsområdet ift. børn og voksne 
(Børne- og Kulturforvaltningen) 

Redegørelserne skal besvares i et elektronisk spørgeskema, som Det 
Regionale Udviklingsråd har oprettet til formålet.  

De vedlagte redegørelser sendes hermed til høring i Danske 
Handicaporganisationer og i Handicaprådet, hvorefter de behandles politisk 
i Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og 
Byrådet. 

Fristen for indsendelse af høringssvar fra Danske Handicaporganisationer 
og Handicaprådet er den 30. januar 2008, kl. 12.00.  

  
Høringssvar fra Handicaprådet udarbejdet af Birgit Hansen  
Handicaprådet har læst redegørelserne og bemærker med tilfredshed 
  
- fokus på problematikker ift. borgere med dobbeltdiagnoser. 
- fokus på tilbud til borgere med senhjerneskade. 
- etableringen af ungdomsuddannelse til unge med særligt behov 
  
Handicaprådet bemærker, at samarbejdet med VISO opleves som tungt og 
centralistisk. Dette tilbud skulle være udtryk for øget kvalitet i rådgivningen 
og der opfordres til at gøre rette instanser opmærksom på problemer, så 
tilbuddet optimeres og kommer borgerne til gode. 
  
Med disse bemærkninger tager Handicaprådet redegørelserne til 
efterretning. 
  
  
Indstilling  
Til godkendelse 
  
  

  
 
 

Bilag    Fordeling  
1.  Høringsudgave af redegørelse for Voksenområdet HR 
2.  Høringsudgave af redegørelse for Undervisningsområdet 

2007 
HR 

3. Høringsudgave af redegørelse for børn og unge 2007 HR 
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Elektroniske bilag:  
 Høringsudgave af redegørelsen for voksenområdet.pdf 
 Høringsudgave af redegørelse for undervisningsområdet 2007.pdf 
 Høringsudgave af redegørelse for børn og unge 2007.pdf 

Beslutning - Handicaprådet den 27. marts 2008 
Høringssvaret er godkendt. 

Fraværende: Else Aaris Hansen, Elsemarie Lauvring, Gurli Nielsen, i stedet mødte 
Anker Christiansen, Henrik Ekelund i stedet mødte Grete Kristensen 
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4. 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 
  
  
Beslutning - Handicaprådet 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 
  
  
Supplerende Sagsfremstilling  
Orientering om det endelige regnskab for 2007 og opsamling vedrørende 
forventede udgifter i 2008.  
  
  
Indstilling 
Til drøftelse 
  

  
  
  

Bilag   Fordeling 
4 Regnskab 2007 Handicapråd HR 
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Elektroniske bilag: 

 Regnskab 2007 Handicapråd.pdf 

Beslutning - Handicaprådet den 27. marts 2008 
Vi afventer kommunes afslutning af regnskabet for 2007. 

Fraværende: Else Aaris Hansen, Elsemarie Lauvring, Gurli Nielsen, i stedet mødte 
Anker Christiansen, Henrik Ekelund i stedet mødte Grete Kristensen 
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5. Udarbejdelse af 2008 mødekalender for Handicaprådet  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Handicaprådet skal udarbejde en mødekalender for 2008 for de ordinære 
møder. Rådet skal i henhold til forretningsordenen afholde mindst fire 
møder årligt + budgetmødet. 
Møderne skal planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn il de 
forskellige ønsker der kan udspringe af, at nogle rådsmedlemmer er 
ansatte, mens andre repræsenterer de frivillige organisationer. 
Plan over de politiske møder i 2008, der skal korrigeres for ved fastlæggelse 
af Handicaprådets møder ligger til grund for forslag til datoer i de enkelte 
måneder.   
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  

  
  
  
Supplerende sagsfremstilling  
Da det har vist sig, at der alligevel er sammenfald af ordinære møder i 
Handicaprådet og Bestyrelsesmøderne i Frederikshavn Forsyning A/S, 
fremlægges nedenstående mødeplan for 2008 til godkendelse: 
  
17. januar 
27. marts 
22. april 
15. maj         
17. juni 
Juli – ferie 
19. august 
23. september 
21. oktober 
18. november 
18. december 
  
  
Indstilling  
Til godkendelse 
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Forslag til mødedatoer i 2008.pdf 

Bilag    Fordeling  
3. Forslag til mødedatoer i 2008 HR 

Beslutning - Handicaprådet den 27. marts 2008 
Handicaprådet besluttede at ændre mødekalenderen for 2008 til nedenstående 
datoer, Alle mødedage er torsdage: 
 
Januar Torsdag d. 17. kl. 15.30 

Page 10 of 22

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Handicapraadet_685_27-03-2008_803.htm



 
 

Marts Torsdag d. 27. kl. 15.30 
April Torsdag d.24, kl. 15.30 
Maj Torsdag d. 15. kl. 15.30 
Juni Torsdag d. 26. kl. 15.30 
Juli Ingen møde 
August : Torsdag d. 28. kl. 15.30 
September Torsdag d. 25. kl. 15.30 
Oktober Torsdag d. 30. kl. 15.30 
November Torsdag d. 27. kl. 15.30 
December Ingen møde 

Fraværende: Else Aaris Hansen, Elsemarie Lauvring, Gurli Nielsen, i stedet mødte 
Anker Christiansen, Henrik Ekelund i stedet mødte Grete Kristensen 
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6. 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 
  
  

  
  
Beslutning - Handicaprådet 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 
  
  
  
Supplerende Sagsfremstilling  
Opfølgning af punktet fra mødet d. 17. januar 2008.  
  
  
Indstilling  

Til godkendelse 
  

  
 

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

Bilag    Fordeling  
5 Forslag til organisering og proces HR 
6. Udkast til socialplan rent på handicapområdet januar 08 HR 
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Elektroniske bilag: 

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

Beslutning - Handicaprådet den 27. marts 2008 
Handicaprådet har læst manifestet til socialplanen og har ingen bemærkninger. 
 
Handicaprådet vil bruge socialplanen som udgangspunkt for udarbejdelse af en 
handicappolitik for Frederikshavn Kommune. 

Fraværende: Else Aaris Hansen, Elsemarie Lauvring, Gurli Nielsen, i stedet mødte 
Anker Christiansen, Henrik Ekelund i stedet mødte Grete Kristensen 

Page 13 of 22

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Handicapraadet_685_27-03-2008_803.htm



        

7. 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 
  

  
  
Beslutning - Handicaprådet 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 
  
  
  
Supplerende Sagsfremstilling  
Handicaprådet har via Børne- og Kulturforvaltningen modtaget en 
ansøgning fra Frederikshavn Kunstmuseem. Det drejer sig om økonomisk 
støtte til etablering af elevator til 1. sal, da udstillingsarealerne på 1. sal ikke 
er tilgængelige for kørestolsbrugere og andre dårligt gående. 
Museet har igennem årene forgæves ansøgt diverse fonde, da der i 
kommunen ikke var mulighed for at afse de nødvendige midler. 
Kultur og Fritidsudvalget har besluttet at gennemføre et forslag til en løsning 
fremsat af Teknisk Forvaltning. De ønsker at følge op på Kultur- og 
Fritidsudvalgets beslutning den 21. august 2007 pkt. 17 og anbefaler 
museets ansøgning om helt eller delvis støtte til etablering af elevatoren i 
kunstmuseet. 
  
Indstilling  

Til drøftelse 
  

  

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

Bilag    Fordeling  
7 Følgebrev til ansøgning elevator HR 
8 Frederikshavn Kunstmuseum elevator HR 
9 Slettet HR 
10 Slettet HR 
11 Referat 070821 KFU pkt. 4 HR 
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Elektroniske bilag: 

 Følgebrev til ansøgning elevator.pdf 
 Frederikshavn Kunstmuseum Elevator.pdf 
 Referat 070821 KFU pkt 4 - Forslag til driftsbudget 2008_v1.pdf 

Beslutning - Handicaprådet den 27. marts 2008 
Handicaprådet besluttede at bevilge 92.500 kr. til medfinansiering af 
handicapelevator i Frederikshavn Kunstmuseum. 

Fraværende: Else Aaris Hansen, Elsemarie Lauvring, Gurli Nielsen, i stedet mødte 
Anker Christiansen, Henrik Ekelund i stedet mødte Grete Kristensen 
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8. Orientering om magtanvendelse og tilsynsbesøg ved 
Anders Hind  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Anders Hind vi give en orientering om status på såvel magtindberetninger 
som på tilsynsbesøg. 
  
Indenfor samme emne, og på baggrund af den megen avisomtale omkring 
udviklingshæmmedes forhold, ønsker Kurt Nielsen belysning af forholdene 
i Frederikshavn Kommune: 
  

1.   Hvad har der været af tilsyn? såvel anmeldte som uanmeldte  
  

2. Hvordan har der været fulgt op på disse tilsynsrapporter  
  

3. Hvad har der været af indberetninger om magtanvendelser  
  

4. Hvorledes er disse magtindberetninger blevet behandlet set i lyset 
af reglerne i magtanvendelsescirkulæret  

  
  
Indstilling  

Til orientering 

Beslutning - Handicaprådet den 27. marts 2008 
Tilsynene gennemføres og den del af loven opfyldes. Handicaprådet har fokus på 
området. 
 
Anders Hinds orientering blev taget til efterretning, og punktet sættes på igen til 
næste møde.  

Fraværende: Else Aaris Hansen, Elsemarie Lauvring, Gurli Nielsen, i stedet mødte 
Anker Christiansen, Henrik Ekelund i stedet mødte Grete Kristensen 
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9. Eventuelt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 491005 
  
Besl.komp: HR 

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

Beslutning - Handicaprådet den 27. marts 2008 
Information fra Forvaltningen 
Pr. 1. april tiltræder Marianne Skrubbeltrang stillingen som chef for Sundhed og 
Handicap. Der er foreløbig aftalt en periode på 8 måneder.  
 
Anders Hind orienterede om at der er ved at blive ansat en ny leder for 
bofælleskaber og hjemmevejledning i handicapafdelingen. 
 
Der skal opslås en stilling som udviklingsmedarbejder. 
 
Der er igangsat en særlig indsats i bofællesskaberne ud fra tilsynsrapporterne. 
 
 
Information fra Teknisk forvaltningen 
Intet nyt 
 
 
Information fra Tilgængelighedsudvalget 
Intet nyt 
Kurt Nielsen tilføjer, at når Handicaprådet modtager rapporten om 
tilgængeligheden i Frederikshavn og Sæby skal den tages op i 
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tilgængelighedsudvalget, så den kan danne køreplan for arbejdet med 
tilgængeligheden i samarbejde med handelstandsforeningerne.  
 
Information fra Udvalgsmedlemmerne 
Birgit Hansen gør opmærksom på den offentlige høring i Det Musiske Hus onsdag 
d. 9. april kl. 19 - 21. Dette i forbindelse med Frederikshavn Kommunes vision om 
at være Nordjyllands sundeste kommune. Sættes på som punkt på næste møde. 
 
Der er modtaget skrivelse fra Det Centrale Handicapråd der omhandler 
tilgængelighed til de kommunale sundhedscentre - tilgængelighed til 
helseklinikker. Jane Olesen viderebringer skrivelsen til Teknisk Forvaltning/ 
Tilgængelighedsudvalget. 
 
Der medtaget skrivelse fra Det Centrale Handicapråd der omhandler undersøgelse 
af hjælperordninger efter servicelovens § 96. Anders Hind henvender sig til 
Myndighedsafdelingen i Frederikshavn Kommune og giver Handicaprådet en 
tilbagemelding. 
 
 
Der er modtaget årsberetning 2007 fra Det kommunale Handicapråd. 
 
Som punkter til næste møde skal Ledsagerordningen på igen samt emnet Ret og 
pligt ved bisiderrollen. Vi inviterer Jørgen Træholt til at deltage i mødet ved 
behandling af disse punkter. 
 
Efter ønske fra DH udvides Handicaprådets Efterårskonference til også at 
indeholde en handicapmesse. Konferencen skal være et tilbud fra både 
Frederikshavn Kommune, Handicaprådet og DH. Der er nedsat et udvalg der står 
for tilrettelæggelsen, og medlemmerne i udvalget er Elsemarie Lauvring, Kurt 
Nielsen og Anders Hind. Anders Hind er tovholder. 
 
Region Nordjylland har inviteret til kontaktforum for regionen og de 11 kommuner i 
regionen. DH er repræsenteret og tillige deltager Anders Hind. 

Fraværende: Else Aaris Hansen, Elsemarie Lauvring, Gurli Nielsen, i stedet mødte 
Anker Christiansen, Henrik Ekelund i stedet mødte Grete Kristensen 

        

10. Høring vedr. de kommunale tilsynsbesøg  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2229 
Sbh: SSAF/ae 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Jfr. Retssikkerhedslovens § 16 skal der, som led i Frederikshavn kommunes 
lovpligtige tilsyn, hvert år aflægges 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 indgået 
aftale med Revas om at foretage disse tilsyn i 2007. 
  
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 
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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 været inddraget i 
forbindelse med tilsynene. 
  
Ved besøgene gennemgår Revas de skriftlige retningslinier vedr. driften i 
almindelighed 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 resultater 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 

værdier – og udførelsen i praksis 
•         at sikre udvikling af kvalitet på områderne 

  
Der er kun meget få afvigelser i vurderingerne fra Revas, uanset om der har 
været tale om et anmeldt eller et uanmeldt besøg. 
Samtidig er der indenfor alle områder en meget høj grad af tilfredshed fra 
brugernes side. 
  
Generelt er der tale om gode tilsynsrapporter, og høringssvarene fra 
lederne på samtlige områder har været positive, ligesom alle har oplevet 
tilsynsbesøgene som konstruktive og med gode vejledninger for det 
fremtidige arbejde.  
  
Indstilling:  
Til godkendelse   
  

  
  
Bilag:  Rapporterne kan i deres fulde ordlyd rekvireres hos afdelingsleder 
Alice Eriksen, 
           Socialafdelingen – mail:aler@frederikshavn.dk  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Hovedkonklusionerne fra tilsynsbesøgene i 2007.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Hovedkonklusionerne fra tilsynsbesøgene i 2007 HR 

Beslutning - Handicaprådet den 27. marts 2008 
Handicaprådet tager redegørelsen til efterretning og har fokus på Frederikshavn 
Kommunes udvikling af center for senhjerneskadede og fokus på udvikling af 
ældretilbud til handicappede. 

Fraværende: Else Aaris Hansen, Elsemarie Lauvring, Gurli Nielsen, i stedet mødte 
Anker Christiansen, Henrik Ekelund i stedet mødte Grete Kristensen 
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11. Høring af de kommunale redegørelser til rammeaftale rne 
for det sociale område samt 
specialundervisningsområdet, 2009  
  
  

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

  
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. Rammeaftalen 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 Region Nordjylland eller den 
beliggenhedskommune, som har overtaget institutionen, jf. de omtalte tilbud 
i Servicelovens § 5.   
  
Rammeaftalen på specialundervisningsområdet omfatter den del af 
specialundervisningen som regionen har ansvaret 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 de to redegørelser – for hhv. det sociale område og 
specialundervisningsområdet.  
  
Til forskel fra redegørelsen for 2008 er der i denne redegørelse ikke opgivet 
konkrete forbrugstal for det foregående år. Dette skyldes, at der med 
amternes nedlæggelse ikke længere eksisterer et fælles afregningssystem. 
Der arbejdes med at udvikle en model, der kan genere sådanne tal til brug 
for redegørelserne fremover. 
  
I de kommunale redegørelser fra Frederikshavn Kommune for 2009 
udtrykkes generelt ikke forventninger om væsentlige ændringer i forhold til 
den hidtidige benyttelse af institutionerne.  
  
  

  
  
Indstilling  
Til godkendelse 
 
 
Elektroniske bilag: 

 464335-08_v1_Høringsudgave kommunal redegørelse socialområdet 
2009.pdf 

 464347-08_v1_Høringsudgave kommunal redegørelse 

Bilag    Fordeling  
1.  Høringsudgave af den kommunale redegørelse vedr. 

socialområdet 2009 
HR 

2. Høringsudgave af den kommunale redegørelse vedr. 
specialundervisningsområdet 

HR 
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specialundervisning 2009.pdf 

Beslutning - Handicaprådet den 27. marts 2008 
De kommunale redegørelser blev taget til efterretning. 

Fraværende: Else Aaris Hansen, Elsemarie Lauvring, Gurli Nielsen, i stedet mødte 
Anker Christiansen, Henrik Ekelund i stedet mødte Grete Kristensen 
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Mødet hævet, oplæst kl. 17.20 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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