
 

 

 

Referat Handicaprådet 

Ordinært møde 

Dato  18. december 2008 

Tid 15:30 

Sted Kattegat Silo, stuen lokale 4 

NB.   

Fraværende Hanne Welander  

Stedfortræder  Grete Christensen deltog også i mødet  

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 577961/08 Åben Endelig udgave at brugertilfredshedsundersøgelsen... - 

Brugertilfredshedsundersøgelse vedrørende ledsageordningen 

i FK- november 2008 (1).doc  

5 578066/08 Åben Ansøgning om døråbener for handicappede 
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1.   Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden til mødet 18.12.2008 

 

Indstilling 

Dagsordenen godkendes  

 

Beslutning - Handicaprådet den 18. december 2008 

Godkendt  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10392 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

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

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2008 

 

Indstilling 

Referatet godkendes.  

 

Beslutning - Handicaprådet den 18. december 2008 

Godkendt med følgende bemærkninger:  

Grethe Christensen var tilstede og ikke Henrik Ekelund.  

Pkt. 6 Årsberetning skal tilrettes og endelig godkendes på januarmødet.  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10392 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp:  
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3.   Ledsagerordningen /Brugertilfredshedsundersøgelse 

 

Sagsfremstilling 

Tom Christensen fra ELK Consulent har færdiggjort 

Brugertilfredshedsundersøgelsen for Ledsagerordningen og har fremsendt den 

endelige rapport til drøftelse i Handicaprådet. 

Tom Christensen deltager i mødet og fremlægger rapporten.  

 

Indstilling 

Rapporten fremlægges og drøftes. 

 

Beslutning - Handicaprådet den 18. december 2008 

Rapporten blev gennemgået af Tom Christensen fra EKL Consult.  

Rapporten viser at ledsagerkorpset arbejder godt og opfylder langt de fleste 

brugeres behov til fredsstillende. Der er dog stor forskel på hvor stor tilfredsheden 

er, i forholdt til hvor brugeren bor i kommunen.  

Konklusion:  

 Der er generel stor tilfredshed med ordningen  

 Det skal især fremhæves at det er relationen mellem ledsager og bruger 
der er tilfredshed med  

 Det er vigtigt at analysere hvorfor der er den mindre til fredshed med 
ordningen i gamle Skagen Kommune i forhold til resten af kommunen  

 Det kan være vigtigt at få afstemt forventningerne til tid og behov i 
ordningen  

 Administrationen af ledsagerordningen skal være lettere tilgængelig  
  

Rapport og konklusion fremsendes til Jørgen Træholt i Socialforvaltningen .   

Handicaprådet imødeser at der udarbejdes en plan for opfølgningsarbejdet i 

Socialforvaltningen i 1. kvartal i 2009.  

Formand og næstformand orienterer pressen.  

  

 

Bilag 

Endelig udgave at brugertilfredshedsundersøgelsen... - Brugertilfredshedsundersøgelse vedrørende 

ledsageordningen i FK- november 2008 (1).doc (dok.nr.577961/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9025 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp:  
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4.   Drøftelse af det endelige udkast til handicappolitik for 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes Socialudvalg vedtog i starten a f 2008 en Socialplan for 

handicapområdet. Med Socialplanen blev det vedtaget, at det skulle udarbejdes en 

konkret handicappolitik for hele Frederikshavn Kommune. Handicaprådet fik til 

opgave at stå for udarbejdelsen af politikken. Frederikshavn Kommunes 

Handicapråd nedsatte i august 2008 en arbejdsgruppe, der skulle styre processen 

omkring udarbejdelse af politikken. 

  

På mødet den 28. august drøftede man, hvilke indsatsområder arbejdsgruppen 

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

møde vedtog man også at afholde et høringsseminar om handicappolitikken for alle 

interessenter på området i november måned. Formålet med høringsseminaret var 

at få input til delmål og konkrete initiativer til indsatsområderne.  

  

Handicaprådet afholdt høringsseminar om handicappolitikken den 25. november 

2008. Her fremgik det tydeligt, at nøglebudskaberne til Frederikshavn Kommune på 

handicapområdet er: Koordination, samarbejde, information og sammenhæng i 

livsforløb.  

  

Siden 28. august har arbejdsgruppen afholdt tre møder. På de to første møder er 

forslag til indsatsområder og tilhørende overordnede målsætninger blevet fremlagt 

og diskuteret. På disse møder har man endvidere drøftet programmet for 

høringsseminaret den 25. november. Efter høringsseminaret har arbejdsgruppen 

haft ét møde, hvor man har samlet op på høringsseminaret og diskuteret, hvordan 

tilbagemeldingerne kunne indarbejdes i det endelige udkast til handicappolitikken.  

  

På baggrund af dette arbejde har arbejdsgruppen nu udfo rmet et endeligt udkast til 

en konkret handicappolitik for hele Frederikshavn Kommune.  

  

Handicappolitikken består af 10 indsatsområder: 

1. Mulighed for boliger efter behov  

2. Mulighed for dagtilbud efter behov  

3. Individuel støtte og hjælpemuligheder  
4. Inklusion i arbejdslivet  
5. Undervisning/uddannelse for alle  

6. Alle skal have adgang til fritids-, idræts- og kulturtilbud  
7. Tilgængelighed og reel bevægelsesfrihed  
8. Samarbejde og medindflydelse  

9. Sammenhæng i indsatsen  
10.  Information og kommunikation  

For at sikre at Frederikshavn Kommune er og fortsætter med at være en 

frontkommune på handicapområdet foreslår arbejdsgruppen, at der ansættes en 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8677 

 Forvaltning:  

 Sbh: cheg 

 Besl. komp:  
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centralt placeret handicapkonsulent i kommunen. Handicapkonsulentens opgaver 

bliver at implementere og følge op på Handicappolitikken, være det bindende led i 

kommunens handicapindsatser, sikre tværsektoriel og tværfaglig koordinering både 

internt og i samarbejde med organisationer, foreninger og erhvervsliv, arbejde med 

informationsindsatsen på forskellige niveauer og fungere som den ene relevante 

indgang til Frederikshavn Kommune i alle spørgsmål vedrørende handicapområdet.  

  

Samtidig med ansættelsen af en handicapkonsulent foreslår arbejdsgruppen, at der 

oprettes et koordineringsteam på tværs af afdelinger og sektorer. Til 

koordineringsteamet udpeges en række nøglepersoner, som samtidig udgør 

handicapkonsulentens netværk ud i forvaltninger og afdelinger.  

  

Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at Handicaprådet placeres organisatorisk 

centralt - gerne under Borgmesteren, således at der sendes et signal om, at 

handicapområdet varetager handicappolitiske spørgsmål i bredeste forstand.  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at Handicaprådet beslutter: 

 at indstille det endelige udkast til handicappolitikken til videre politisk 

behandling  

 at indstille til at der ansættes en handicapkonsulent  

 at indstille at der oprettes et koordineringsteam på tværs af afdelinger og 
sektorer  

 at indstille til at Handicaprådet placeres organisatorisk centralt under 
Borgmesteren  

  

 

Beslutning - Handicaprådet den 18. december 2008 

Planlæggerne fremlægger Handicappolitikken for rådet.  

Handicappolitikken generelt og de enkelte indsatsområder blev drøftet.  

  

Indstillingen godkendes. Den tilrettede Handicappolitik sendes ud til 

Handicaprådets medlemmer, inden den endelige udgave sendes til Frederikshavn 

Byråds godkendelse på mødet den 25. februar 2009. 
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5.   Sæby Svømmebad ansøger om tilskud til døråbner for 

handicappede 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Svømmebad ansøger om tilskud til døråbner for handicappede.  

Frederikshavn Kommunes Træningsområde i Sæby lejer sig ind i Sæby 

Svømmebad og det betyder at mange gangbesværede, rollator - og 

kørestolsbrugere er brugere af Sæby Svømmebad.  Der er almindelig dørlukning 

på hoveddøren, som også er en branddør der skal holdes lukket. Det gør det 

vanskeligt for brugerne at holde døren åbent i den fornødne tid og der er et stort 

ønske om en automatisk døråbner for at afhjælpe det problem.  Udgiften til en 

automatisk døråbner vil være 26.000,- kr. + moms. 

 

Indstilling 

Ansøgningen drøftes.  

 

Beslutning - Handicaprådet den 18. december 2008 

Kurt Nielsen deltager ikke i behandlingen af punktet.  

Ansøgningen imødekommes i forholdet krone til krone. 

  

 

Bilag 

Ansøgning om døråbener for handicappede (dok.nr.578066/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15827 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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6.   Information fra Teknisk Forvaltning / 

Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Teknisk Forvaltning v/ Jane Olesen 

 

Beslutning - Handicaprådet den 18. december 2008 

Information fra Teknisk Forvaltning v/ Jane Olesen 

Orientering om Principperne for opmærksomhedsfelter/God adgang.  

Orientering om projektet for forlængelse af Colosseum v/ Parallelvej. Har sen dt 

brev til bygherre omkring problemet med tilgængelighed på parkeringspladsen.  

Orientering om pjecen ”De gode viljers vej”.  

Lokalplan Strandgården i Sæby er i offentlighedsfasen, Tilgængelighedsudvalget 

havde ingen bemærkninger.  

Tilgængelighedsudvalget mødes i 2009,  hver mandag forud for Handicaprådets 

møder. 

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10392 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp:  
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7.   Information fra udvalgsmedlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

Information fra udvalgsmedlemmerne 

 

Beslutning - Handicaprådet den 18. december 2008 

Information fra udvalgsmedlemmerne 

  

Anders Hind.  

Arbejdsgrupperne for BUM er igangsat. 

  

På januarmødet skal der et punkt med vedr. Procedure for oprettelse af Bruger- og 

pårørenderåd.  

  

Birgit Hansen 

Har været til første møde koordineringsgruppen for BUM 

Melder afbud til mødet den 29. januar 2009.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10392 

 Forvaltning:  

 Sbh: beos 

 Besl. komp:  
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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 
   

 

 
 


	Underskrifter:

