
 

 

 

Referat Handicaprådet 

Ordinært møde 

Dato  30. oktober 2008 

Tid 15:30 

Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 

NB.  Fraværende: Hanne Welander, istedet mødte Peter Nielsen Henrik Ekelund, 

istedet mødte Grete Kristensen Flemming Klougart 

Fraværende Ingen  

Stedfortræder   

Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand 

Hanne Welander (A)  

Anders Hind 

Flemming Klougart  

Henrik Ekelund 

Gurli Nielsen 

Else Åris Hansen 

Kurt Nielsen 

Steen Møller 

Jane Olesen 
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

3 559589/08 Åben Ansøgning om rampe 

6 560695/08 Åben Digitale udgaver til Handicaprådet - Indstik om 

indsatsområder.pdf 

6 560694/08 Åben Digitale udgaver til Handicaprådet - Handicaphøring.pdf 

7 538965/08 Åben Godkendt Kommissorium idrætspolitik for Frederikshavn 

Kommune 

7 542169/08 Åben Tids- og handleplan idrætspolitik i Frederikshavn Kommune 

7 540002/08 Åben Styregruppe Idrætspolitik for Frederikshavn Kommune 

7 542084/08 Åben Arbejdsgruppe - Idrætspolitik i Frederikshavn Kommune 

7 542911/08 Åben Adresseliste - Handicapidrætsforeninger 

8 557748/08 Åben Kriterier for tildeling af midler jf. beslutning 11. oktober 2007  

9 560671/08 Åben Anmodning om begrundelse for afslag 

10 557656/08 Åben Økonomioversigt pr. 25. september 2008 

11 557094/08 Åben Tilbud om orientering 

12 547856/08 Åben Ansøgning om finansiering 
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1.   Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30.10.2008  

  

 

Indstilling 

Dagsordenen godkendes.  

 

Beslutning - Handicaprådet den 30. oktober 2008 

Godkendet, dog ændres pkt. 8 til pkt. 3 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10392 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

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

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra mødet den 25. september 2008 

 

Indstilling 

Referatet godkendes.  

 

Beslutning - Handicaprådet den 30. oktober 2008 

Godkendt  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10392 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3.   Ansøgning om rampe på Gl. Skagensvej i Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Park og Vej har fremsendt ansøgning om tilskud til anlæggelse af rampe ved den 

nye grillbar på Gl. Skagensvej i Frederikshavn. Anlæggelsen er lavet for at også 

kørestolsbrugere kan komme ind i parken og nyde maden.  

Anlæggelsen har kostet kr. 18.270,50 eksl. moms. Beløbet dækker både fjernelse 

af gammel trappe og anlæggelse af ny rampe.  

 

Indstilling 

Ansøgningen drøftes.  

 

Beslutning - Handicaprådet den 30. oktober 2008 

Ansøgningen imødekommes delvis, altså krone til krone. Dog lægger 

Handicaprådet vægt på at der fremover ikke gives tilskud til allrede etablerede 

projekter.  

 

Bilag 

Ansøgning om rampe (dok.nr.559589/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12420 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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4.   Dagtilbud/fritidstilbud til voksne handicappede 

 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet er opmærksom på, at der er i Frederikshavn Kommune er 

forskellige problemstillinger omkring dagtilbud og fritidstilbud til voksne 

handicappede.  

Handicaprådet tager disse problemstillinger op til gennemgang.  

 

Indstilling 

Problemstillingerne drøftes. 

 

Beslutning - Handicaprådet den 30. oktober 2008 

Punktet tages op da der er stillet spørgsmål til hvilke tilbud der er til voksne 

hanciapprde i Frederikshavn Kommune, er det de rette tilbud og hvilken 

efterspørgsel er der på de enkelte tilbud. Spørgsmålet rejses og stilles til 

Socialdirektør Jan Nielsen.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10392 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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5.   Drøftelse af udkast til handicappolitik for Frederikshavn 

Kommune  

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog i forlængelse med godkendelsen af Socialudvalgets Socialplan for 

Handicap-området, at der skal udarbejdes en handicappolitik for Frederikshavn 

Kommune. Det blev besluttet at delegere opgaven således, at Frederikshavn 

Kommunes Handicapråd fungerer som styregruppe for udarbejdelsen af politikken.  

  

Arbejdet med handicappolitikken blev igangsat på mødet i Handicaprådet d. 28. 

august 2008. På dette møde blev der nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, der 

skal stå for udarbejdelsen af politikken. Der blev knyttet tre planlæggere til 

opgaven, disse fungerer som tovholdere, skrivere og sekretariat i al almindelighed. 

På mødet d. 28. august drøftede man, hvilke indsatsområder arbejdsgruppen skal 

tage med i betragtning og vedtog den fremlagte proces - og tidsplan. På baggrund 

af den fremlagte proces - og tidsplan vedtog man at afholde et høringsseminar om 

handicappolitikken for alle interessenter på området i november måned. 

  

Siden mødet d. 28. august 2008 har arbejdsgruppen afholdt to møder. Her er 

forslag til indsatsområder og tilhørende overordnede målsætninger blevet fremlagt 

og diskuteret. På møderne har man endvidere drøftet programmet for 

høringsseminar om handicappolitikken den 25. november 2008.  

  

Arbejdsgruppen har nu udformet det første udkast til en konkret handicappolitik for 

hele Frederikshavn kommune. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Det første udkast til handicappolitik for Frederikshavn Kommune indstilles til 

drøftelse i Handicaprådet  

 

Beslutning - Handicaprådet den 30. oktober 2008 

Udkastet drøftes. Der ønskes indført endnu et indsatsområde "Overgang fra barn til 

voksen".  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9547 

 Forvaltning:  

 Sbh: cheg 

 Besl. komp:  
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6.   Høringsseminar om handicappolitikken den 25. november 

2008 

 

Sagsfremstilling 

Da arbejdet med handicappolitikken blev igangsat på mødet i Handicaprådet d. 28. 

august, blev det samtidig besluttet, at man skulle afholde et høringsseminar om 

handicappolitikken for alle interessenter i løbet af november 

måned. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et program for høringsseminaret.  

  

Høringsseminaret vil blive afholdt tirsdag den 25. november kl. 16.30 - 18.30 i 

Rådhuscentret, Parallelvej 6 i Frederikshavn. 

  

Formålet med høringsseminaret er at få borgere, brugere, pårøren de og andre 

interessenters forslag til delmål og/eller konkrete initiativer for de forskellige 

indsatsområder i handicappolitikken.  

  

Høringsseminaret vil blive baseret på arbejde i workshops, hvor temaerne er 

handicappolitikkens forskellige indsatsområder og de tilhørende overordnede 

målsætninger. Deltagerne vil ved tilmeldingen blive bedt om at angive, hvilke 

workshop de vil deltage i. Der vil i alt blive 10 workshops, svarende til de forskellige 

indsatsområder. Til hver workshop vil der blive tilknyttet  en ordstyrer og en skriver.  

  

Arbejdsgruppen vil foreslå, at Handicaprådets medlemmer fungerer som ordstyrer i 

de enkelte workshops, mens de tre planlæggere påtager sig opgaven som skrivere 

i hver sin workshop og finder skrivere til de øvrige.  

  

Invitationer til høringsseminaret vil ligge klar på Handicapmessen i weekenden d. 

25.-26. oktober. Desuden vil der blive sendt invitationer ud til organisationer, 

politiske udvalg samt forvaltningerne i kommunen. Høringsseminaret vil blive 

annonceret i lokalaviserne i uge 46 og der vil blive udsendt en pressemeddelelse til 

udsendelse om fredagen inden seminaret. 

  

Udgifterne i forbindelse med høringsseminaret beløber sig til 3.410,00 kr.  

Dette beløb dækker udgifter til sandwich og kaffe til 100 personer, vagttjeneste ved 

lukning, opstilling/oprydning af borde, opvask og rengøring af lokalerne i 

Rådhuscentret. 

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse med henblik på beslutning om: 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9547 

 Forvaltning:  

 Sbh: cheg 

 Besl. komp:  
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1. At medlemmerne af Handicaprådet vil fungere som ordstyrere til 

høringsseminaret den 25. november 2008.  

2. At Handicaprådet vil dække udgifterne i forbindelse med afholdelse af 
høringsseminaret, ialt 3.410,00 kr..  

  

 

Beslutning - Handicaprådet den 30. oktober 2008 

Handicaprådet deltager i Høringsseminar om den fremtidige Handicappolitik, den 

25. november kl. 16.30 - 18.30, alle som ordstyrere ved de enkelte 

borde/indsatsområder. Sekretæren deltager som skriver.  

 

Bilag 

Digitale udgaver til Handicaprådet - Indstik om indsatsområder.pdf  (dok.nr.560695/08) 

Digitale udgaver til Handicaprådet - Handicaphøring.pdf (dok.nr.560694/08) 
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7.   Idrætspolitik - Udpegning af repræsentant 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at iværksætte en proces, der skal føre til, at 

Frederikshavn får en ny og fremtidsrettet Idrætspolitik.  

Derfor er Handicaprådet inviteret til at deltage i arbejdet og Handicaprådet skal 

pege på en repræsentant, til at indgå i enten styregruppen eller arbejdsgruppen.  

Materiele om Idrætspolitikken er medsendt dagsordenen. 

Anders Hind deltager i styregruppens første møde, der afholdes 10. oktober, altså 

inden Handicaprådet har udpeget en repræsentant.  

 

Indstilling 

Handicaprådet udpeger en repræsentant til enten styregruppen eller 

arbejdsgruppen og melder dette tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

Beslutning - Handicaprådet den 30. oktober 2008 

Der er efter dagsordenens udarbejdelse indkommet henvendelse fra Kultur- og 

Fritidsforvaltningen, der ønsker en repræsentant fra Handicaprådet både i 

arbejdsgruppen og i styregruppen. Kurt deltager i styregruppen og Gurli deltage i 

arbejdsgruppen. 

 

Bilag 

Godkendt Kommissorium idrætspolitik for Frederikshavn Kommune (dok.nr.538965/08) 

Tids- og handleplan idrætspolitik i Frederikshavn Kommune (dok.nr.542169/08) 

Styregruppe Idrætspolitik for Frederikshavn Kommune (dok.nr.540002/08) 

Arbejdsgruppe - Idrætspolitik i Frederikshavn Kommune (dok.nr.542084/08) 

Adresseliste - Handicapidrætsforeninger  (dok.nr.542911/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10392 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8.   Kriterier for medfinansiering fra Handicaprådets midler 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af rigtig mange ansøgere til Handicaprådet, om finansiering af 

forskellige foranstaltninger i både kommunalt og privat regi, har rådet ønsket at 

drøfte de nuværende kriterier  for uddeling af midler fra Handicaprådet. De 

nuværende kriterier er godkendt på Handicaprådets møde den 11. oktober 2007.  

  

 

Indstilling 

Nuværende kriterier for uddeling af midler drøftes. 

 

Beslutning - Handicaprådet den 30. oktober 2008 

Der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et oplæg for nye kriterier.  

Jane, Gurli og Bente kommer med et oplæg til Handicaprådets møde i november.  

 

Bilag 

Kriterier for tildeling af midler jf . beslutning 11. oktober 2007 (dok.nr.557748/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/11829 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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9.   Anmodning om begrundelse for afslag 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Jerup Forsamlingshus har anmodet om begrundelse for afslag på 

deres ansøgning om driftsstøtte til Jerup Forsamlingshus. Børne og 

Kulturforvaltningen har i 2005 sendt breve ud til alle borgerhuse med opfordring til 

at de søger kommune om midler til driftsstøtte. Derfor undrer Jerup 

Forsamlingshus´s bestyrelse sig over at de får afslag både fra Kultur- og 

fritidsudvalget og Handicaprådet og ønsker en begrundelse.  

 

Indstilling 

Sagen drøftes  

 

Beslutning - Handicaprådet den 30. oktober 2008 

Der sendes svarskrivelse til Jerup Forsamlingshus, hvor der orienteres om at der 

arbejdes på udarbejdelse af nye kriterier. Der administreres ikke efter de samme 

regler som i 2005, pga. ny kommune i 2007. 

 

Bilag 

Anmodning om begrundelse for afslag (dok.nr.560671/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10877 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10.   Økonomiorientering 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigt fremlægges til orientering.  

 

Indstilling 

Økonomioversigten drøftes.  

 

Beslutning - Handicaprådet den 30. oktober 2008 

Formanden har forespurgt i direktionen om der er sikkerhed for, at Handicaprådets 

midler kan overføres til 2009. Der er forventing om at det sker. I økonomioversigten 

skal tilføjes at der er afsat 100.000 kr. til Tilgængelighedsudvalget.  

 

Bilag 

Økonomioversigt pr. 25. september 2008 (dok.nr.557656/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10392 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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11.   Orientering 

 

Sagsfremstilling 

Orientering 

Ella og Møller Sørigs Fond sender tilbud om at foretræde for Handicaprådet. Ella 

og Møller Sørigs Fond har i en lang årrække arbejdet med sent udviklede unge. 

Materiale fra fonden er udsendt med dagsordenen. 

 

Indstilling 

Til orientering 

 

Beslutning - Handicaprådet den 30. oktober 2008 

Henvises til forvaltningen 

 

Bilag 

Tilbud om orientering (dok.nr.557094/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10392 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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12.   Loftslifte i Frederikshavn Svømmehals handicaprum 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Svømmehal v/halinspektør John Philipsen søger om finansiering af 

nye loftslifte i svømmehallens handicaprum. Der er tilbage i 2006 instal leret loftslift i 

svømmehallen, som giver handicappede mulighed for at benytte hallens 25 m 

bassin samt øvebassinet. Der er imidlertid ingen lift i hallens handicaprum i 

omklædningsrummet, så de tungeste og mindst mobile handicappede kan ikke 

håndteres og dermed ikke få glæde af den allerede installerede loftslift.  

En ny loftslift i begge de 2 handicaprum, koster jf. tilbud fra Guldmann, kr. 29.600, - 

 

Indstilling 

Ansøgningen drøftes.  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Halinspektør John Philipsen skriver til Handicaprådet, at Svømmehallen ikke har 

mulighed for at finansierer halvdelen af de 29.600 kr. som tilbuddet på handicaplifte 

i både herre og damomklædning lyder på. Derfor anmoder han om tilladelse til at 

indkøbe li ft kun til dameomklædningen og finansiere den fuldt ud med 

Handicaprådets tilskud. Det er i dameomklædningen, der er størst behov for en lift. 

Svømmehallen vil så senere forsøge at få finansieret lift i herreomklædningen ved 

evt. ny ansøgning i Handicaprådet. 

 

Beslutning - Handicaprådet den 25. september 2008 

Ansøgningen imødekommes delvis, Handicaprådet giver tilskud til halvdelen af 

udgiften, krone til krone 

 

Beslutning - Handicaprådet den 30. oktober 2008 

Afslag 

Svømmehallen meddeles at tilskuddet gives på de tidligere aftalte forudsætninger.  

 

Bilag 

Ansøgning om finansiering (dok.nr.547856/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10131 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Birgit S. Hansen 
   

      

Flemming Klougart  
   

      

Else Åris Hansen 
   

      

Jane Olesen 
   

 

      

Hanne Welander 
   

      

Henrik Ekelund 
   

      

Kurt Nielsen 
   

      

Steen Møller 
   

 

      

Anders Hind 
   

      

Gurli Nielsen 
   

      

Steen Møller 
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