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1. Godkendelse af dagsordenen  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/bk 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Godkendelse af dagsordenen til mødet den 1. marts 2007. 
  

Beslutning - Handicaprådet den 1. marts 2007 
Ekstra punkt på dagsordenen: 
 
Handicaprådet kontra Tilgængelighedsudvalget, hvem modtager materiale fra 
Teknisk forvaltning ? - til diskussion. 
 
Dagsordenen herefter godkendt. 
 
 
Nyt punkt på dagsordenen til mødet den 01-03-2007: 
vedr. Handicapråd/tilgængelighedsudvalg: 
 
I tilgængelighedsudvalget deltager fra Handicaprådet Vivi Andersen og Henrik 
Ekelund. 
P.t. er aftalen, at materiale som Tilgængelighedsudvalget skal se på sendes til 
formanden Kent Kristiansen, Østerby. Tilgår materiale forvaltningen sendes det 
direkte til Tilgængelighedsudvalgets sekretær Lilly Pedersen. 
 
Forslag til procedure medtages som punkt på næste møde. 

Fraværende: Hanne Welander - (tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen), 
Jørgen Tousgaard - i stedet mødte Anders Hind, Elsemarie Lauring - i stedet 
mødte Fl. Klougart, Jane Olesen - i stedet mødte Ingrid Dissing, Gurli Nielsen - i 
stedet mødte Anker Christiansen, Vivi Andersen - i stedet mødte Steen Møller 
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/bk 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Godkendelse af referat fra mødet den 14. december 2006.  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 referat - 061214 - handicapraad.pdf 

Beslutning - Handicaprådet den 1. marts 2007 
Referatet godkendt. 

Fraværende: Hanne Welander - (tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen), 
Jørgen Tousgaard - i stedet mødte Anders Hind, Elsemarie Lauring - i stedet 
mødte Fl. Klougart, Jane Olesen - i stedet mødte Ingrid Dissing, Gurli Nielsen - i 
stedet mødte Anker Christiansen, Vivi Andersen - i stedet mødte Steen Møller 
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3. Høring vedr. "Frederikshavnerordningen"  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 546535 

Sbh: BK/AAC 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Handicapforeningers tilskud – afledt af den nye folkeoplysningslov - Efter 
aftale med formanden for Kultur- og fritidsudvalget, Bjarne Kvist fremsendes 
Frederikshavnerordningen til høring. 
  
Det forventes at en repræsentant fra Børne- og kulturforvaltningen deltager i 
punktet. 
  

  

Indstilling  
Til høring 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 20070301 - Frederikshavnerordningen.pdf 

Bilag    Fordeling  

1. Frederikshavnerordningen HR 

Beslutning - Handicaprådet den 1. marts 2007 
Jacob Dalsgaard, Børne- og kulturforvaltningen mødte op. 
I 2005 begyndte arbejdet med kommunesammenlægningen - 3 forskellige by-
ordninger på folkeoplysningsområdet skulle samkøres. 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af politikere, embedsmænd samt 
repræsentanter fra paraplyorganisationer indenfor idræt og 
ungdomsorganisationerne fra de 3 kommuner. Den 1.12.2006 fremkom gruppen 
med et forslag, som blev sendt til høring i alle idrætsforeninger og 
paraplyorganisationer - der var i gruppen enighed om fortrinsvis at give til 
aktiviteter indenfor idræt samt til børn og unge. 
Indtil kommunesammenlægningen har der været en speciel ordning for over 25 
årige i Sæby kommune.  
 
På Folkeoplysningsudvalgets seneste møde blev der lavet en liste over de, som 
tidligere har fået tilskud. Anders Gram Mikkelsen og Bjarne Kvist arbejder på 
sagen. 
 
Antallet af over 25 årige modregnes i støtten, hvorved nogle foreninger med den 
nye ordning mister det meste af tilskuddet. 
Byrådet har disponeret en pulje på 750.000 kr. til at imødegå det problem, som 
den nye ordning medfører for foreningerne. 
Ingen må knække ned i 2007, men foreningerne må regne med at det får følger 
fremover. 
 
Kurt Nielsen: Handicapidræts økonomiske problem er nok lidt anderledes end 
andre klubbers/foreningers, idet de har større udgifter til bl.a. leje af liftbus samt til 
hjælpere. 
 
Jacob D: Alle godkendte handicapgrupper kan søge, men nuværende regler siger 
tilskud til under 25 årige. 
 
Anders Hind: Vi rammes nu af de gode viljer, der har været en gang. Vi skal bare 
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sikre, at handicappede får lige vilkår til at deltage i forskellige ting. 
 
Enighed om, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe, som skal fremkomme med 
høringssvar. Gruppen består af Anders Hind (indkalder til mødet), Kurt Nielsen 
samt sekretæren for Handicaprådet Anne. 
 
Fraværende: Hanne Welander - (tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen), 
Jørgen Tousgaard - i stedet mødte Anders Hind, Elsemarie Lauring - i stedet 
mødte Fl. Klougart, Jane Olesen - i stedet mødte Ingrid Dissing, Gurli Nielsen - i 
stedet mødte Anker Christiansen, Vivi Andersen - i stedet mødte Steen Møller 
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4. Høring vedr. Sundhedsaftaler med Region Nordjylland  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 532652 

Sbh: SSF/am 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Efter Sundhedslovens bestemmelser, skal Frederikshavn Kommune og 
Region Nordjylland indgå sundhedsaftaler for 6 obligatoriske 
indsatsområder. Det er sundhedsaftaler om: 
  
•           Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 
•           Indlæggelsesforløb 
•           Træningsområdet 
•           Hjælpemiddelområder 
•           Forebyggelse og Sundhedsfremme, herunder patientrettet 

forebyggelse 
•           Mennesker med sindslidelser 
  
I efteråret 2006 har det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg 
tilvejebragt et grundlag, en generel sundhedsaftale, for forhandlinger 
mellem regionen og de enkelte kommuner om de endelige sundhedsaftaler. 
Udkast til generel sundhedsaftale blev fremlagt for Sundhedsudvalget den 
20. december 2006. 
  
I januar har der været en første drøftelse på administrativt niveau, hvor den 
endelige sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region 
Nordjylland blev behandlet. – En ny gennemskrevet udgave med de særlige 
ønsker fra Frederikshavn Kommune foreligger endnu ikke. I stedet er det 
seneste udkast til sundhedsaftaler vedlagt. 
  
De afsluttende forhandlinger er planlagt til den 26. februar 2007 på 
baggrund af forhandlingsudspil fra såvel regionen som Frederikshavn 
Kommune. Det er aftalt, at Sundhedsudvalgets formand, samt et yderligere 
medlem af Sundhedsudvalget deltager i de afsluttende forhandlinger. 
  
Indstilling  
Status for sundhedsaftalerne indstilles til orientering og drøftelse.  
  

  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 20070301 Generelle sundhedsaftaler.pdf 

Bilag    Fordeling  

1. Generelle sundhedsaftaler HR 

Beslutning - Handicaprådet den 1. marts 2007 
Handicaprådet tager forslag til sundhedsaftaler med Region Nordjylland til 
efterretning, og afventer høring af sundhedsaftaler specifikt for vores område.  

Fraværende: Hanne Welander - (tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen), 
Jørgen Tousgaard - i stedet mødte Anders Hind, Elsemarie Lauring - i stedet 
mødte Fl. Klougart, Jane Olesen - i stedet mødte Ingrid Dissing, Gurli Nielsen - i 
stedet mødte Anker Christiansen, Vivi Andersen - i stedet mødte Steen Møller 
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5. Høring ved. kriterier for visitation for ledsagelse  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 571964 

Sbh: SSF/aas 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
På baggrund af den politiske målgruppeafgrænsning i forhold til ledsagelse 
efter §97 i Lov om social service, er der med henblik på at sikre ensartede 
kriterier for visitationen til ordningen, udarbejdet forslag hertil. 
  
  
Indstilling  
Til høring. 
  

  

  

  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 20070301 Kriterier for tildeling af ledsagelse.pdf 

Bilag    Fordeling  

1. Kriterier for tildeling af ledsagelse HR 

Beslutning - Handicaprådet den 1. marts 2007 
Handicaprådet har taget forslag vedr. kriterier for visitation for ledsagelse til 
efterretning. 

Fraværende: Hanne Welander - (tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen), 
Jørgen Tousgaard - i stedet mødte Anders Hind, Elsemarie Lauring - i stedet 
mødte Fl. Klougart, Jane Olesen - i stedet mødte Ingrid Dissing, Gurli Nielsen - i 
stedet mødte Anker Christiansen, Vivi Andersen - i stedet mødte Steen Møller 
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6. Høring vedr. frit valg i ældreboliger  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 566194 

Sbh: SSF/aas 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Som led i den overordnede harmonisering af serviceniveauerne mellem de 
tre kommuner, som i dag udgør Frederikshavn Kommune, foretog 
Sammenlægningsudvalget 25. oktober 2006 en sondring mellem 
plejeboliger og ældreboliger. Harmoniseringen indebærer, at en række af 
de boliger, som tidligere blev betragtet som ældreboliger særligt i den 
tidligere Skagen Kommune, siden årsskiftet er blevet betragtet som 
plejeboliger. Som udgangspunkt er kategoriseringen i Område Skagen 
tilpasset de øvrige fire områder i kommunens Ældreafdeling.    
  
Da borgere i de boliger, som tidligere blev betragtet som ældreboliger, 
efter harmoniseringen ikke længere er omfattet af det frie leverandørvalg, 
har dette ført til en række henvendelser, herunder to skriftlige 
henvendelser, fra borgere i Skagen. Frederikshavn Kommune har hertil 
modtaget en skriftlig henvendelse fra indehaveren og to skriftlige 
henvendelse fra medarbejdere ved Blæksprutten Pleje ApS. 
  
For at imødekomme de berørte borgernes ønske om ikke at blive frataget 
retten til frit leverandørvalg i de boliger, som tidligere blev betragtet som 
ældreboliger, stilles imidlertid fra udvalgsformanden side forslag om, at de 
berørte borgere bibeholder retten til frit leverandørvalg indtil de fraflytter 
boligen.   
  
  
Indstilling  
Til høring 
  

  

Beslutning - Handicaprådet den 1. marts 2007 
Handicaprådet har taget forslag vedr. frit valg i ældreboliger til efterretning. 

Fraværende: Hanne Welander - (tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen), 
Jørgen Tousgaard - i stedet mødte Anders Hind, Elsemarie Lauring - i stedet 
mødte Fl. Klougart, Jane Olesen - i stedet mødte Ingrid Dissing, Gurli Nielsen - i 
stedet mødte Anker Christiansen, Vivi Andersen - i stedet mødte Steen Møller 
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7. Ansøgning fra Ålbæk Kulturhus om tilskud til 
handicapforbedrende foranstaltninger  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 572571 

Sbh: SSF/bk 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  

”Den selvejende institution Aalbæk Kulturhus” søger i forbindelse med 
totalrenovering af huset om 50.000 kr. til handicapforbedrende 
foranstaltninger.  
På det nyindrettede handicaptoilet skal der bl.a. opsættes støtte omkring 
toilettet, og der skal laves bredere slisk ved hovedindgangen. 
  
Kulturhuset har overtaget bygningen pr. 1.11.2006 og står selv for 
renoveringen med et årligt tilskud på 100.000 kr. fra kommunen. 
Renoveringen løber op på 1 mio kr. – Kulturhuset har ingen formue. 
  
Huset skal kunne bruges af alle borgere uanset funktionsevne. 
  
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  

Beslutning - Handicaprådet den 1. marts 2007 
Enighed om, at ansøgningen sendes tilbage med afslag. Samtidig foreslår 
Handicaprådet, at Aalbæk Kulturhus sender forslaget til totalrenovering via 
Tilgængelighedsudvalget. 

Fraværende: Hanne Welander - (tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen), 
Jørgen Tousgaard - i stedet mødte Anders Hind, Elsemarie Lauring - i stedet 
mødte Fl. Klougart, Jane Olesen - i stedet mødte Ingrid Dissing, Gurli Nielsen - i 
stedet mødte Anker Christiansen, Vivi Andersen - i stedet mødte Steen Møller 
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8. Forslag til mødeplan for 2007  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/bk 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Forvaltningen forespørger, hvorvidt Handicaprådet vil være indstillet på at 
holde flere ordinære møder end de allerede aftalte 4  årlige møder, det 
forventes, at der bl.a. bliver en del sager til høring. 
  
Samtidig meddeler suppleant Peter Nielsen, at de allerede aftalte møder 
falder sammen med Teknisk udvalgs møder, og spørger i samme 
forbindelse om datoerne ikke kan ændres. 
  
Indstilling  
Til drøftelse  
  

Beslutning - Handicaprådet den 1. marts 2007 
Mødeplan vedtaget for 1. halvdel af 2007 således: 
Der afholdes månedlige møder - 2. torsdag i hver måned kl. 15.30. 
 
Forslag til mødeplan udsendes med referatet. 
 
Mødeplan for første halvår 2007: 
- 12. april  
- 10. maj 
- 14. juni. 

Fraværende: Hanne Welander - (tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen), 
Jørgen Tousgaard - i stedet mødte Anders Hind, Elsemarie Lauring - i stedet 
mødte Fl. Klougart, Jane Olesen - i stedet mødte Ingrid Dissing, Gurli Nielsen - i 
stedet mødte Anker Christiansen, Vivi Andersen - i stedet mødte Steen Møller 
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9. Praksis omkring diæter, kørsel og tabt 
arbejdsfortjeneste  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/jot 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
§ 51. Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig 
bistand til handicaprådet. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved handicaprådets 
virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til 
handicapkompensation som f.eks. tegnsprogstolkning. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a  i lov om 
kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af 
handicaprådet. 
Vedr. kørsel: Da Handicaprådets medlemmer iflg. vedlagte regler sidestilles 
med byrådsmedlemmer, gives der kørselsgodtgørelse. 
  
Indstilling  
Til orientering 
  

  

  

  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 20070301 - diæter m.v..pdf 

Bilag    Fordeling  

1. Diæter m.v.  HR 

Beslutning - Handicaprådet den 1. marts 2007 
Taget til efterretning. 
Skema til indberetning af diæter/kørsel lægges ud på kommunens hjemmeside. 

Fraværende: Hanne Welander - (tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen), 
Jørgen Tousgaard - i stedet mødte Anders Hind, Elsemarie Lauring - i stedet 
mødte Fl. Klougart, Jane Olesen - i stedet mødte Ingrid Dissing, Gurli Nielsen - i 
stedet mødte Anker Christiansen, Vivi Andersen - i stedet mødte Steen Møller 
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10. Forslag om fremsendelse af skrivelse til region 
Nordjylland vedr. handicapkørsel  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 554391 

Sbh: SSF/bk 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling 

Formanden for Handicaprådet i Jammerbugt kommune foreslår, at 
handicaprådene indsender en samlet skrivelse til region Nordjylland vedr. 
handicapkørslens nye takster efter strukturændringen. 
  
Det nye system viser en væsentlig prisstigning – i flere tilfælde til ca. det 
dobbelte, hvilket er urimeligt. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  

Beslutning - Handicaprådet den 1. marts 2007 
Handicaprådet ønsker ikke at være medunderskriver på skrivelsen, men takker 
Handicaprådet i Jammerbugt kommune for initiativet, og meddeler samtidig at vi 
arbejder videre med spørgsmålet her i kommunen. 
Medtages som punkt på næste møde, og forinden undersøges nærmere med 
hensyn til visitation m.m. til ordningen. 

Fraværende: Hanne Welander - (tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen), 
Jørgen Tousgaard - i stedet mødte Anders Hind, Elsemarie Lauring - i stedet 
mødte Fl. Klougart, Jane Olesen - i stedet mødte Ingrid Dissing, Gurli Nielsen - i 
stedet mødte Anker Christiansen, Vivi Andersen - i stedet mødte Steen Møller 

        

11. Eventuelt  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 491005 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
  
Information fra forvaltningen:  

Orienteringsmateriale – medtages til mødet til evt. gennemsyn: 
� Ny rapport fra Socialforskningsinstituttet ”Uhørt”  
� Status over udviklingen i ligebehandlingen af handicappede – 

statusberetning 2006  
  
  
  
  
  
  
  
  
Information fra Teknisk forvaltning:  
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Information fra Tilgængelighedsudvalget:  

  
  
  
  
  
  
  
  
Information fra udvalgsmedlemmerne:  

  

Beslutning - Handicaprådet den 1. marts 2007 
Information fra forvaltningen: 
 
- Orienteringsmateriale blev gennemset 
 
- Fra sidste møde: 
- - ledsagerordningen: det udsendte brev vedlægges referatet 
- - træningsbassin Gigtplejehjemmet: En engang tildelt tid bibeholdes med mindre 
man indgiver ny ansøgning - og tillige er heldig med et ledigt tidspunkt 
 
Anders Hind: Frederikshavn kommune arbejder på at få etableret en 
godkendelses- og tilsynsfunktion - en tilsynsafdeling. Skal til politisk behandling. 
P.t. tager AH sig af akutte sager. 
 
Fortæller iøvrigt, at det politisk er besluttet, at dagtilbud til psykisk handicappede 
samles i Frederikshavn på Baldersvej. 
 
 
Information fra udvalgsmedlemmerne: 
 
Kurt Nielsen: Har været indkaldt til møde - orientering om at aktivitetscentret flyttes 
til Baldersvej. 
Kurt opfordrer til, at man gør brug af Tilgængelighedsudvalget. 
Ser iøvrigt ingen grund til at Handicaprådet sidder i en brugergruppe. 
 
Else Åris Hansen: Fortæller om invitation til temadag for kommunale handicapråd 
den 16. april 2007 på Nyborg Strand. 
Invitationen udsendes til medlemmerne, som melder tilbage til Bente Kiel, såfremt 
man ønsker at deltage. Efterfølgende vil der blive taget stilling til, om alle ønsker 
kan tilgodeses. 
 
 
Punkter til næste møde: 
 
- Hvad prioriterer vi ved brug af handicaprådets budgetbeløb 
- NT's handicapkørsel 
- Forslag til procedure - Tilgængelighedsudvalget / handicaprådet 
- Handicaprådet udpeger talsmænd på de enkelte områder  
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Fraværende: Hanne Welander - (tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen), 
Jørgen Tousgaard - i stedet mødte Anders Hind, Elsemarie Lauring - i stedet 
mødte Fl. Klougart, Jane Olesen - i stedet mødte Ingrid Dissing, Gurli Nielsen - i 
stedet mødte Anker Christiansen, Vivi Andersen - i stedet mødte Steen Møller 
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Mødet hævet, oplæst kl. 17:30 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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