
Referat Handicaprådet 

Ordinært møde 

Dato  24. april 2008

Tid  15:30

Sted  Mødelokale 6, etage 3A, Kattegatsiloen

NB. 

Fraværende Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet deltog Ingrid Dissing, 
Gurli Nielsen i stedet deltog Grethe Kristensen. Anders Hind deltog i behandilig af 
punkterne 4 - 11

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: 513402 
Sbh: ANTM 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Godkendelse af dagsordenen til mødet den 24. april 2008  

Beslutning - Handicaprådet den 24. april 2008 
Dagsordenen godkendt 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet deltog 
Ingrid Dissing, Gurli Nielsen i stedet deltog Grethe Kristensen. Anders Hind deltog 
i behandilig af punkterne 4 - 11 
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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 27. marts 2008.  

Beslutning - Handicaprådet den 24. april 2008 
Ud fra den modtagne skrivelse fra Det Sociale Handicapråd, der omhandler 
undersøgelse af hjælperordninger efter servicelovens § 96, er der ønske om en 
redegørelse på næste møde. 
 
Der efterspørges hvordan det går med presseomtale af Handicaprådets Beretning 
for 2007. 
 
Med disse bemærkninger blev referatet godkendt. 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet deltog 
Ingrid Dissing, Gurli Nielsen i stedet deltog Grethe Kristensen. Anders Hind deltog 
i behandilig af punkterne 4 - 11 

Page 5 of 19

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Handicapraadet_685_24-04-2008_804.htm



 
 

        

3. Præsentation af den nye leder i Sundhed - og 
Handicapafdelingen  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Den nye leder i Sundhed- og Handicapafdelingen, Marianne 
Skrubbeltrang, som tiltrådte pr. 1. april 2008, kommer forbi og hilser på. 

Beslutning - Handicaprådet den 24. april 2008 
Marianne Skrubbeltrang, der er konstitueret leder i perioden 1. april - 30. 
november 2008, kom og hilste på og præsenterede sig selv. 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet deltog 
Ingrid Dissing, Gurli Nielsen i stedet deltog Grethe Kristensen. Anders Hind deltog 
i behandilig af punkterne 4 - 11 
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4. Høring vedrørende visitationsudvalg for Særlig 
Tilrettelagt Uddannelse for elever med særlige beho v 
  
  

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

Sagsfremstilling 
Børne og Kulturforvaltningen fremlægger manual til høring i 
Handicaprådet. Denne manual vedrører Visitationsudvalg for Særlig 
Tilrettelagt Uddannelse for elever med særlige behov. Den beskriver 
baggrunden, værdier og procedurer for visitation af elever fra 
Frederikshavn Kommune til denne ungdomsuddannelse. Manualen 
fremlægges også i Børne- og Ungdomsudvalget i foråret 2008. 
Ungdomschef Britta Andersen vil være til stede under punktets 
behandling. 
  
Indstilling 
Til drøftelse 
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 355774-08_v1_Visitationudvalg for STU i Frederikshavn(1).pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Visitationsudvalg for STU i Frederikshavn HR 

Beslutning - Handicaprådet den 24. april 2008 
Handicaprådet bemærker, at Frederikshavn Kommune er kommet godt fra start 
med at lave tilbud om ungdomsuddannelser for alle, og vi ser med tilfredshed på 
at der tages udgangspunkt i et individuelt forløb. 
 
Handicaprådet følger med interesse skabelsen af STU-uddannelsen, og ønsker en 
løbende orientering om STU 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet deltog 
Ingrid Dissing, Gurli Nielsen i stedet deltog Grethe Kristensen. Anders Hind deltog 
i behandilig af punkterne 4 - 11 
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5. Høring vedrørende Kriterier og procedurer i forhold  til 
plejeboliger  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Bestiller- og Myndighedskontoret har fremsendt forslag til ”Kriterier og 
procedurer i forhold til Plejeboliger”. Forslaget skal behandles på 
Socialudvalgets møde d. 14. maj 2008 og fristen for høringssvar er den 30. 
april 2008. 
  
Kataloget dækker over følgende områder 

Boligopgørelse (gældende fra 01.01.2007) 
          Visitation til personlig og praktisk hjælp mv. i plejeboliger 

Afregning for personlig og praktisk hjælp m.v. i plejeboliger 
  
Indstilling  
Til godkendelse 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 BMK-08-kriterier og procedurer i forhold til plejeboliger.pdf 

Bilag    Fordeling  
2 Kriterier og procedurer i forhold til plejeboliger HR 

Beslutning - Handicaprådet den 24. april 2008 
Taget til efterretning 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet deltog 
Ingrid Dissing, Gurli Nielsen i stedet deltog Grethe Kristensen. Anders Hind deltog 
i behandilig af punkterne 4 - 11 
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6. Høring vedr. udkast til Frederikshavn Kommunes 
Sundhedspolitik  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Frederikshavn Kommune har en vision om at være Nordjyllands sundeste 
kommune og har derfor udarbejdet udkast til ”Frederikshavn Kommunes 
Sundhedspolitik 2008-2012”  
  
Der er afholdt offentligt dialogmøde den 9. april 2008 i Det Musiske Hus. 
  
Høringsfristen er torsdag den 1. maj 2008. 
  
Efter den offentlige høringsfase vil der ske en politisk behandling af 
sundhedspolitikken, som forventes afsluttet med vedtagelse af 
sundhedspolitikken på byrådsmødet den 25. juni 2008.  
  
Der skal blandt Handicaprådets medlemmer vælges en repræsentant til at 
deltage i arbejdsgruppe vedrørende sundhedspolitikken. 
  
Udkast til Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 er 
udsendt til Handicaprådets medlemmer sammen med referat fra mødet 
den 27. marts 2008. 
  
  
Indstilling  
Til Godkendelse 
  
  
  

Beslutning - Handicaprådet den 24. april 2008 
Handicaprådet tager udkastet til efterretning med følgende bemærkninger: 
 
Handicaprådet mener, at der skal større fokus på børn og forebyggelse med 
henblik på at undgå senere handicaps. 
 
Når det står, at der er motionssundhed for alle, så vil Handicaprådet gerne 
understrege, at det SKAL være for alle, også handicappede. 
 
i forhold til Frederikshavn Kommunes projekt med sundhedsambassadører 
bemærket Handicaprådet manglende synlighed og fokus på handicappede børn. 
 
I lighed med projektet med idrætskonsulent på Psykiatriområdet anbefaler 
Handicaprådet, at der etableres et lignende projekt på handicapområdet. Opgaven 
er, at styrke og udvide området ved blandt andet opsøgende arbejde.  
 
Som repræsentant fra Handicaprådet til deltagelse i arbejdsgruppen vedrørende 
sundhedspolitikken blev Vivi Andersen udpeget. 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet deltog 
Ingrid Dissing, Gurli Nielsen i stedet deltog Grethe Kristensen. Anders Hind deltog 
i behandilig af punkterne 4 - 11 
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7. Drøftelse omkring rollen som bisidder  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Handicaprådet vil gerne være med til at styrke viden om reglerne for rollen 
som bisidder. Ideen er, at Handicaprådet sender en skrivelse til 
Socialforvaltningen og gør forvaltningen opmærksom på, at rådet er af den 
opfattelse, at der internt i systemet er ansatte, som ikke har nok kendskab 
til reglerne. Det må være forvaltningens opgave at formidle denne 
information rundt. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 

Beslutning - Handicaprådet den 24. april 2008 
Handicaprådet opfordrer til, at der internt i Socialforvaltningen udarbejdes en 
skrvelse med information vedrørende reglerne om bisidderrollen. 
 
Handicaprådet sender et brev herom til Socialdirektør Jan Nielsen. 
 
Der er ønske om, at jurist Anne Stær Nørgaard kommer og informerer om 
bisidderrollen på næste møde. 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet deltog 
Ingrid Dissing, Gurli Nielsen i stedet deltog Grethe Kristensen. Anders Hind deltog 
i behandilig af punkterne 4 - 11 

Page 11 of 19

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Handicapraadet_685_24-04-2008_804.htm



        

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 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 
  
  
  
Sagsfremstilling  
Som aftalt på sidste møde er punktet sat på dagsorden til dette møde med 
mulighed for yderligere drøftelse 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  

Beslutning - Handicaprådet den 24. april 2008 
Der var en drøftelse ud fra rapporterne om tilsynsbesøg.  
 
Handicaprådet har et ønske om at der ansættes fagligt uddannet personale frem 
for ufagligt. 
 
Det konstateres, at det er ønskværdigt at finde frem til, om der er faste kriterier for 
ansættelse af ufaglært personale 
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Handicaprådet finder, at der bør ske en revurdering omkring 
beboersammensætningen i de eksisterende bosteder, herunder de fysiske 
rammer og rationaliteten i mange meget små selvstændige enheder 
 
Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet deltog 
Ingrid Dissing, Gurli Nielsen i stedet deltog Grethe Kristensen. Anders Hind deltog 
i behandilig af punkterne 4 - 11 
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9. 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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Beslutning - Handicaprådet 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 
  
  
Sagsfremstilling  
Det endelige regnskab for 2007 for Social- Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen er udarbejdet.  
Regnskabsrapporterne vil foreligge på mødet . 
  
Indstilling  

Til orientering 
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Regnskab 2007 Handicapråd.pdf 

Beslutning - Handicaprådet den 24. april 2008 
Børge Hansen fra Økonomi- og Planlægningsafdelingen kom med et oplæg 
omkring Socialudvalgets regnskab 2007.  
Oplægget blev taget til efterretning 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet deltog 
Ingrid Dissing, Gurli Nielsen i stedet deltog Grethe Kristensen. Anders Hind deltog 
i behandilig af punkterne 4 - 11 
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10. Udpegning af person til følgegruppe vedrørende 
Forvaltningsrevision på det sociale område  
  
  

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

Sagsfremstilling  
I forbindelse med budgetlægning for 2008 besluttede byrådet at der skal 
foretages en forvaltningsrevision på det sociale område. Områderne 
indenfor det sociale område, der er udpeget til revisionen er ældreområdet, 
handicapområdet, psykiatri/misbrugsområdet. Forvaltningsrevisionen skal 
belyse om kommunen får nok for de midler der er afsat, og dette gøres ved 
at sætte fokus på kvalitet, effektivitet og udviklingsperspektiv. Det er et 
eksternt revisionsfirma som forestår revisionen.  
  
Arbejdet skal være færdigt inden sommerferien, da resultatet skal indgå i 
budgetlægningen for 2009. 
Da følgegruppen er under stærkt tidspres er der indkaldt til det første møde 
tirsdag den 22.04.2008 
  
Der skal udpeget medlemmer til følgegruppen i forbindelse med 
forvaltningsrevisionen, og Handicaprådet skal udpege et medlem hertil. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  
  

Beslutning - Handicaprådet den 24. april 2008 
Henrik Ekelund blev udpeget som medlem af følgegruppen i forbindelse med 
forvaltningsrevisionen. 
 
Der er i Handicaprådet utilfredshed med de korte frister, der i forbindelse med 
udpegninger og i høringssager. Handicaprådet sender et brev til borgmesteren. 

Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet deltog 
Ingrid Dissing, Gurli Nielsen i stedet deltog Grethe Kristensen. Anders Hind deltog 
i behandilig af punkterne 4 - 11 

        

11. Eventuelt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 491005 
  
Besl.komp: HR 

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

Beslutning - Handicaprådet den 24. april 2008 
Information fra forvaltningen. 
Anders Hind har deltaget i et møde angående dannelse af et netværk for 
Handicapråd i regionens 11 kommuner. 
 
Morten H. Møller er ansat som ny leder i Søjle II, bofællesskaberne i 
Handicapafdelingen. Der ansættes en ny leder på funktionslederniveau samme 
sted. 
 
 
Information fra Teknisk forvaltning 
Intet 
 
Information fra Tilgængelighedsudvalget 
Jane Olesen undersøger om der er kort, der viser hvilke lysreguleringer der har et 
lydfyr. 
Forslag fra Else Aaris Hansen om et undervisningsprojekt om tilgængelighed og 
handicap fra Norddjurs kommune. 
 
 
Information fra udvalgsmedlemmerne 
Else Aaris Hansen orienterede om brev til Tilgængelighedsudvalget, Kurt Nielsen 
deltager i Tilgængelighedsudvalgsmødet d. 20. maj 2008. 
 
Else Aaris Hansen orienterede om igangsætning af den digitale lydavis. Der 
arbejdes videre med sagen, og emnet er sat på Dansk Blindesanfunds Klubs 
møde d. 6. maj 2008. 
 
Kurt Nielsen informerede om at der er reserveret lokaler i Det musiske Hus til 
handicapmessen d. 25. og 26. oktober, som Handicaprådet sammen med DH 
arrangerer. 
 
Formanden for Beskæftegelsesrådet i Frederikshavn Kommune, Cai Møller har 
inviteret 4 medlemmer af Handicaprådet til et fællesmøde d. 21. maj kl. 12. Kurt 
Nielsen og Else Aaris Hansen deltager, de to andre er ikke udpeget endnu. 
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Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet deltog 
Ingrid Dissing, Gurli Nielsen i stedet deltog Grethe Kristensen. Anders Hind deltog 
i behandilig af punkterne 4 - 11 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18.00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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