
Referat Handicaprådet 

Ekstraordinært møde 

Dato  28. marts 2007

Tid  16:00

Sted  Kattegatsiloen, lokale 5, etage 3a

NB. 

Fraværende Hanne Welander – i stedet mødte Peter Nielsen, Jørgen Tousgaard – i stedet mødte 
Anders Hind, Vivi Andersen – i stedet mødte Steen Møller. 
 

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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Indholdsfortegnelse 

 

1. Høring vedr. den kommunale redegørelse til rammeaftalerne for det sociale område samt 
specialundervisningsområdet 

Åben sag 
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1. Høring vedr. den kommunale redegørelse til 
rammeaftalerne for det sociale område samt 
specialundervisningsområdet  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 579186 

Sbh: SSF/akl 

  

Besl.komp: HR Sagsfremstilling  
Hvert år skal der indgås rammeaftaler mellem region og kommuner, som 
regulerer etablering, tilpasning og udvikling af tilbud indenfor det sociale 
område og specialundervisningsområdet.  
  
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.  
  
Rammeaftalen på specialundervisningsområdet omfatter: 
Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af 
Regionsrådet iht.. § 20 stk. 3 i folkeskoleloven  
Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud i henhold til § 1, stk. 2 i 
lov om specialundervisning for voksne samt  
Undervisningstilbud for tale- , høre- eller synsvanskeligheder iht. § 1, stk. 3 i 
lov om specialundervisning for voksne. 
  
Rammeaftalerne skal indgås hvert år senest d. 15. oktober, og som led i 
forberedelsen af rammeaftalerne indsender kommunerne en redegørelse for 
hvert område om forventninger til forbrug og udvikling af institutioner og 
tilbud i det kommende og de følgende 3 år. 
  
De kommunale redegørelser sendes til høring i handicaprådet, inden der 
træffes beslutning om den i de politiske udvalg. 
  
  
Indstilling  
Til høring 
  

  
  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 280307 - Skabelonen Frederikshavn 2008 socialområdet 
sammenskrevet udgave.pdf 

 280307 - Frederikshavn kommunale redegørelser for 
specialundervisningstilbud udfyldt udgave.pdf 

 280307 - Udkast til oversigt over forbrug på 
specialundervisningsområdet i Ny Frh kommune og Læsø kommune.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Frederikshavn kommune redegørelser for 

specialundervisningstilbud, udfyldt udgave   
HR 

2.  Skabelon Frederikshavn 2008, socialområdet, 
sammenskrevet udgave 

HR 

3. Udkast til oversigt over forbrug på 
specialundervisningsområdet i Ny Frederikshavn og Læsø 
kommune for 2007/2008 

HR 

Beslutning - Handicaprådet den 28. marts 2007 
Høringssvar: 
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Handicaprådet tager redegørelsen til efterretning og anmoder samtidig om at blive 
orienteret om planlagte væsentlige ændringer. Handicaprådet udtaler, at selvom 
målet er at Frederikshavn Kommune efterhånden skal kunne løfte så mange 
opgaver som muligt, er det vigtigt at sikre at kommunen også anvender den 
specialviden der er samlet hos VISO og i de landsdækkende tilbud samt udnytter 
mulighederne for tværkommunalt samarbejde.  

Fraværende: Hanne Welander – i stedet mødte Peter Nielsen, Jørgen Tousgaard 
– i stedet mødte Anders Hind, Vivi Andersen – i stedet mødte Steen Møller. 
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Mødet hævet, oplæst kl. 17:00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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