
Referat Handicaprådet 

Ordinært møde 

Dato  12. april 2007

Tid  15:30

Sted  Kattegatsiloen, lokale 6, etage 3a

NB. 

Fraværende Hanne Welander – tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen, Else Marie Lauvring 
- i stedet mødte Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard – i stedet mødte Anders 
Hind 

Medlemmer   Birgit Hansen 
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Anders Hind 
Elsemarie Lauvring 
Jane Olesen 
Kurt Nielsen 
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Gurli Nielsen 
Else Aaris Hansen 
Henrik Ekelund
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1. Godkendelse af dagsordenen  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 51342 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
Godkendelse af dagsordenen til mødet den 12. april 2007. 

Beslutning - Handicaprådet den 12. april 2007 
Dagsordenen godkendes af rådsmedlemmerne 
 
Nye punkter til dagsordenen til mødet den 10. maj: 
 
• Procedure mellem Handicapråd og Tilgængelighedsudvalg.  
 
• Hvordan prioriteres Handicaprådets budgetbeløb. 
 
• Temadag den 12. juni 2007 klokken 16.00-20.00. 
 
• Eventuelt: Tilgængelighedskonference efterår 2007 –hvor langt er 
planlægningen. 

Fraværende: Hanne Welander – tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen, Else 
Marie Lauvring - i stedet mødte Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard – i stedet 
mødte Anders Hind 
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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 1. marts 2007 og den 28. marts 
2007. 

Beslutning - Handicaprådet den 12. april 2007 
Referat fra møderne den 1. marts 2007 og den 28. marts 2007 godkendt 

Fraværende: Hanne Welander – tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen, Else 
Marie Lauvring - i stedet mødte Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard – i stedet 
mødte Anders Hind 
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3. Handicaprådet skal udpege talsmænd på de enkelte 
områder  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
På Handicaprådsmøde den 1. marts 2007 blev medlemmerne enige om at 
der skal udpeges talsmænd for de enkelte områder. Dette for at sikre sig 
Handicaprådet udadtil fremsætter de samme holdninger.  
  
Indstilling  
Handicaprådet udpeger talsmænd 
  

Beslutning - Handicaprådet den 12. april 2007 
For at Handicaprådet udadtil fremsætter de samme holdninger blev det på mødet 
bestemt at det altid er formanden og næstformanden der udtaler sig. Hvis 
spørgsmålene vedrører et område som et af de andre rådsmedlemmer har en 
større viden om, kan formanden og næstformanden pege på dem til at udtale sig i 
den konkrete sag. 

Fraværende: Hanne Welander – tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen, Else 
Marie Lauvring - i stedet mødte Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard – i stedet 
mødte Anders Hind 
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4. Forslag til mødeplan for 2007  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Medlemmerne i Handicaprådet meddeler at der stadigvæk er problemer 
med sammenfald af møder i Handicaprådet og de andre udvalg. Der skal 
på mødet fastsættes datoer for resten af møderne inden sommerferien. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  

Beslutning - Handicaprådet den 12. april 2007 
Det blev på mødet bestemt at de allerede fastsatte datoer i maj og juni ikke falder 
sammen med andre udvalgsmøder, og datoerne ændres derfor ikke.  
I juli måned holder Handicaprådet sommerferie, og i august fastsættes ikke et 
møde, da Handicaprådet skal deltage i flere budget møder, og kan derfor i 
forbindelse med et budgetmøde holde et Handicaprådsmøde. Budgetmøderne 
holdes i starten af august, præcise datoer kommer senere. Det blev endvidere 
besluttet at afslutte Handicaprådsmødet i december med julefrokost. 
 
Mødeplan for 2007: 
- Torsdag den 10. maj 2007, klokken 15.30 
- Torsdag den 14. juni 2007, klokken 15.30 
- Torsdag den 13. september 2007, klokken 15.30 
- Torsdag den 11. oktober 2007, klokken 15.30 
- Torsdag den 8. november 2007, klokken 15.30 
- Torsdag den 13. december 2007, klokken 15.30  

Fraværende: Hanne Welander – tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen, Else 
Marie Lauvring - i stedet mødte Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard – i stedet 
mødte Anders Hind 
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5. Forslag til procedure vedrørende Handicapråd contra  
Tilgængelighedsudvalg  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
Handicaprådet skal fremkomme med en procedure imellem Handicaprådet 
og Tilgængelighedsudvalget. 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.  
  
  
Indstilling  
Til drøftelse 
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Beslutning - Handicaprådet den 12. april 2007 
Det blev på mødet diskuteret hvorledes proceduren mellem Handicapråd og 
Tilgængelighedsudvalg skal foregå. Især blev det diskuteret om 
Tilgængelighedsudvalget har en selvstændig kompetence til at udtale sig om de 
sager de modtager, eller om Tilgængelighedsudvalgets udtalelser skal tages med 
på Handicaprådsmøderne til godkendelse, således at udtalelsen bliver sendt fra 
Handicaprådet efter sagen først har været drøftet i Tilgængelighedsudvalget. Det 
blev besluttet at Anne Stær og Anders Hind til næste Handicaprådsmøde 
undersøger hvordan lovgivningen og direktionen ser på uddelegering af 
kompetence fra Handicaprådet til Tilgængelighedsudvalget. 
 
Det blev desuden påpeget af rådsmedlemmerne at det er forkert, som der står i 
punkt 5 til dagsorden for Handicaprådsmøde den 12. april 2007, at Kent 
Kristiansen er formand for Tilgængelighedsudvalget. Kent Kristiansen er 
Tilgængelighedsudvalgets kontaktperson og koordinator. 

Fraværende: Hanne Welander – tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen, Else 
Marie Lauvring - i stedet mødte Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard – i stedet 
mødte Anders Hind 
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6. Hvordan prioriteres Handicaprådets budgetbeløb  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Til Handicaprådsmøde den 1. marts 2007 behandlede medlemmerne en 
ansøgning om tilskud til handicapforbedrende foranstaltninger i Ålbæk 
Kulturhus. I denne sammenhæng ønskede medlemmerne at det blev 
diskuteret hvem/hvad der vil kunne modtage tilskud fra Handicaprådets 
midler. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  

Beslutning - Handicaprådet den 12. april 2007 
Handicaprådet kender ikke budgettet for 2007, og kender heller ikke sidste års 
budget og eventuelt overskud. Derfor blev det på mødet besluttet at punktet om 
prioritering af Handicaprådets budgetbeløb skal medtages på dagsordenen til 
næste ordinære møde. Anne Stær undersøger til næste møde hvad budgettet er 
for Handicaprådet for år 2007. Endvidere undersøges hvilket beløb der er blevet 
overført fra sidste/tidligere år. 

Fraværende: Hanne Welander – tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen, Else 
Marie Lauvring - i stedet mødte Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard – i stedet 
mødte Anders Hind 
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7. 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 
  
  

  
  
Beslutning - Handicaprådet 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 sikre, at handicappede får lige vilkår til at deltage i forskellige ting. 
  

Bilag    Fordeling  
1. Frederikshavnerordningen HR 
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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 Stær Hansen. 
  
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 
  
  
Supplerende sagsfremstilling  

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til høringssvar, som blev 
forhåndsgodkendt på ekstraordinært møde i Handicaprådet den 28.3.2007. 
Medtages på mødet til endelig godkendelse. 
  
  

  
  
Indstilling  
Til endelig godkendelse 
 
 
Elektroniske bilag: 

 120407 - Høringssvar vedrørende Frederikshavnerordningen.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Høringssvar vedr. Frederikshavnerordningen HR 

Beslutning - Handicaprådet den 12. april 2007 
Høringssvaret var forinden, på Handicaprådets ekstraordinære møde den 28. 
marts 2007 blevet forhåndsgodkendt. Høringssvaret blev nu endeligt godkendt, 
uden nogen bemærkninger. 

Fraværende: Hanne Welander – tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen, Else 
Marie Lauvring - i stedet mødte Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard – i stedet 
mødte Anders Hind 
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8. Orientering om reorganisering af 
Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Social- og 
sundhedsforvaltningen  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 581561 

Sbh: SSF/jn 

  

Besl.komp: HR Sagsfremstilling  
Social- og sundhesdirektør Jan Nielsen kommer tilstede kl. 15.30. 
  
Indstilling  
Til orientering. 

Beslutning - Handicaprådet den 12. april 2007 
Jan Nielsen var til stede til Handicaprådsmødet og orienterede om den aktuelle 
situation i forvaltningen i relation til de aktuelle organisatoriske problemstillinger, 
som er opstået i forbindelse med situationen i Arbejdsmarkedsforvaltningen. 
 
Ved oprettelsen af ny Frederikshavn Kommune blev der bl.a. oprettet en 
Arbejdsmarkedsforvaltning og en Social- og Sundhedsforvaltning. Da de to 
forvaltninger har mange fagligt beslægtede opgaver, har det været et stort og 
vanskeligt arbejde, at fastlægge de eksakte snitflader mellem de to forvaltninger. 
 
Siden februar 2007 har stillingen som arbejdsmarkedsdirektør været vakant og 
jobcenterchefen har tjenestefrihed. Med denne situation har vi en situation, hvor 
der er mulighed for at revurdere organiseringen. 
 
Fremtidig organisering 
Direktionen har på baggrund af den nuværende situation analyseret og vurderet 
mulighederne for den fremtidige organisering af området. 
 
En mulighed er, at bevare Arbejdsmarkedsforvaltningen og dens organisering som 
den har været hidtil og dermed genbesætte den ledige direktørstilling og den 
ledige jobcenterchefstilling. Løsningen vurderes dog uhensigtsmæssig, da 
området er for lille til at kunne opretholde en stærk og selvstændig administrativ 
kompetence. Derudover blev problemstillingen vedrørende de omtalte gråzoner 
mellem Social- og Sundhedsforvaltning og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
yderligere uddybet i december 2006, hvor serviceloven blev vedtaget. 
Direktionen foreslår i stedet, at fusionere Arbejdsmarkedsforvaltningen og Social- 
og Sundhedsforvaltningen til en Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltning 
med en ældre-, sundheds-, social- og arbejdsmarkedsafdeling. Bestiller- 
myndighedskontor bliver stabsfunktion og økonomi og planlægning bliver 
stabsfunktion.  
 
Dette betyder samtidig, at familieafdelingen foreslås overført til Børne- og 
Kulturforvaltningen og afdelingen for sociale opgaver i princippet opsplittes i drift 
og myndighed, hvor drift af tilbud til udviklingshæmmede og psykisk syge 
overføres til sundhedsafdelingen og myndighedsopgaverne til socialafdelingen. 
 
Socialafdelingen oprettes som en ny afdeling. Afdelingen indeholder som 
udgangspunkt de opgaver ydelsesafdelingen i den nuværende 
Arbejdsmarkedsforvaltning og en del af de opgaver afdelingen for sociale opgaver 
i Socialforvaltningen løser. De to afdelingers opgaver er i forvejen fagligt nært 
beslægtede. 
 
Den nye Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltning kommer til at rumme 
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en meget stor andel af kommunens samlede budget. Derudover rummer den en 
stor del af de områder, hvor risikoen for budgetoverskridelser er størst. For at 
imødekomme de ulemper der er ved at placere en så stor budgetramme og risiko i 
en enkelt forvaltning vurderes det hensigtsmæssigt, at familieafdelingen, der er 
placeret i den nuværende Social- og Sundhedsforvaltning flyttes til Børne- og 
Kulturforvaltningen. Fagligt set er familieafdelingens opgaver nært beslægtede 
med PPR, sundhedspleje og rummelighedsprojektet i Børne- og 
Kulturforvaltningen. Familieafdelingen har således et naturligt fagligt 
opgavefællesskab med andre dele af Børne- og Kulturforvaltningen. 
Kvindekrisecentret flyttes med familieafdelingen til Børne- og Kulturforvaltningen. 
 
Arbejdsmarkedscentrets opgaver er bestemt ved lov om ansvaret for og styringen 
af den aktive beskæftigelsesindsats og derfor indeholder afdelingen de samme 
opgaver som hidtil. Det foreslås, at arbejdsmarkedscentret etableres som et 
kontraktstyret resultatcenter, hvilket gøres med henblik på, at afdelingen, sammen 
med det statslige jobcenter, klargøres til en evt. større selvstændighed på sigt. I 
arbejdsmarkedscentret etableres en administrativ enhed, der skal fungere som 
sekretariat for Arbejdsmarkedsudvalget, det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og 
Integrationsrådet. Derudover følger sekretariatet op på resultater og 
målopfyldelse, samt varetagelse af administrative rutiner. Økonomi, 
økonomiopfølgning og regnskab for alle afdelinger varetages af forvaltningens 
Økonomi- og planlægningssekretariat. De kommunale aktiveringstilbud placeres 
ligeledes i Arbejdsmarkedscentret. 
 
Placeringen af opgaven med servicering af førtidspensioner tilkendt før 1/1-2003 
vil skulle drøftes mellem Borgerservice og den fusionerende forvaltning. Den 
detaljerede fastlæggelse og placering af opgaverne vil finde sted i en proces, hvor 
medarbejdere og ledelse involveres. Den fysiske placering vil ligeledes skulle 
planlægges, men det forudsættes at Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen primært vil være placeret på 
Parallelvej/Hangårdsvej, Knivholtvej (tidligere AF-kontor) samt rådhuset i Skagen 
– Arbejdsmarkedsforvaltningen har dog faciliteter på Kattegatvej i Skagen samt på 
rådhuset i Sæby. Etage 1 og 1a i Siloen vil således blive frigjort til andre formål. 
 
Det forventes samtidig, at besættelse af de nye afdelingschefstillinger 
(Socialafdeling, Arbejdsmarkedscenter samt lederen af den fremtidige 
”Familieafdeling” under Børne- og Ungdomsforvaltningen) sker ved udpegning. 
Reelt betyder denne reorganisering en reduktion i antallet af afdelingschefer med 
2 samt i direktører med 1. 
 
Fraværende: Hanne Welander – tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen, Else 
Marie Lauvring - i stedet mødte Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard – i stedet 
mødte Anders Hind 
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9. Eventuelt  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 491005 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
  
Information fra forvaltningen:  

  
� På Handicaprådsmøde den 1. marts blev der behandlet en 

anmodning fra Handicaprådet i Jammerbugt Kommune om at 
indsende en samlet skrivelse til Region Nordjylland vedrørende 
handicapkørslens nye takster efter strukturændringen, de nye takster 
viste en væsentlig prisstigning. Handicaprådet ønskede ikke at være 
medunderskriver, men ønskede supplerende oplysninger vedrørende 
hvordan man kommer med i handicapkørselsordningen og hvordan 
man bestiller kørsel i region Nordjylland. (Oplysninger indhentet hos 
NT vedlægges til information.)  

  
  
� Efter ønske fra udvalgsmedlemmerne planlægger Anders Hind en 

temadag. Udover pjecer med oplysninger om VISO og rammeaftaler 
for socialområdet og specialundervisning 2007 som blev udsendt 
sammen med referatet følger yderligere forslag til indhold for 
temadagen på mødet den 12. april 2007.  

  
  
� Det centrale Handicapråds årsberetning for 2006  

  
  
  

  
  
  
  
  
Information fra Teknisk forvaltning:  

  
  
  
  
  
  
  
  
Information fra Tilgængelighedsudvalget:  

  
  
  
  
  
  
  
  
Information fra udvalgsmedlemmerne:  

  

Bilag    Fordeling  
1. Handicapkørsel med NT HR 
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Elektroniske bilag: 

 120408 - Handicapkørsel med NT.pdf 

Beslutning - Handicaprådet den 12. april 2007 
Information fra Forvaltningerne: 
 
• Vedrørende handicapkørsel, blev det besluttet at der tages kontakt til Jens 
Hedegaard og beder ham om at komme i Handicaprådet og fortælle om 
handicapkørsel med NT. Handicaprådet vil også gerne benytte muligheden til at 
fortælle Jens Hedegaard om hvordan de ser på mulighederne for, og manglerne 
ved Handicapkørsel. 
 
• Anders Hind kommer med et udkast til en temadag for Handicaprådet. Formålet 
med en temadag vil være at give Handicaprådet en status på hvor langt vi, efter 
gennemførelsen af kommunalreformen, er i udviklingen af det sociale område 
lokalt, regionalt og nationalt.  
Foreslået indhold er: 
 
1. Rammer: De væsentligste elementer i Serviceloven og Retssikkerhedslovens 
bestemmelser, der danner rammer omkring kommunens myndighedsopgaver i 
forbindelse med etablering og udvikling af tilbud til handicappede. Oplæg ved 
Cand.jur. Anne Stær Hansen og afdelingsleder Anders Hind. 
 
2. Status lokalt: Orientering om Handicaprådet, psykiatriområdet mv. i 
Frederikshavn 
a) Status på den nye strukturering af kommunens Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsforvaltning. Oplæg direktør Jan Nielsen. 
b) Handicapområdet, afdelingsleder Anders Hind  
Psykiatriområdet, afdelingsleder Ann Stouby 
Myndigheds- og administrationsafdelingen, afdelingsleder Alice Eriksen. 
 
3. Status regionalt 
 
4. De nationale tilbud, primært orientering om VISO og tilbuddene derfra. 
 
Anders Hind påpeger at dette blot er et udkast til en temadag, og at han arbejder 
videre på sammensætningen af indholdet til dagen. Oplægsholderne skal også 
kontaktes. Handicaprådet godkendte forslaget til temadagen. Det blev besluttet at 
temadagen skal afholdes tirsdag den 12 juni 2007, klokken 16.00-20.00. Det blev 
foreslået at holde temadagen på Hotel Viking eller på Sæby Søbad. Anne Stær og 
Anders Hind arbejder videre med at arrangere dagen. 
 
 
 
Information fra teknisk forvaltning 
 
 
 
 
Information fra Tilgængelighedsudvalget 
 
Jane Olesen fortæller om de sager de har haft til drøftelse i 
Tilgængelighedsudvalget: 
- I forbindelse med ombygning af håndbækblokkerne er der flere problemer 
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vedrørende indgangspartierne. Især synshandicappede bliver berørt af de disse 
problemer. 
- I forbindelse med det nye stykke gågade blev det oplyst, at man havde fundet ud 
af at der let og billigt kunne laves blindebånd. 
- 2 nye lokalplaner er vedtaget, men er endnu ikke kommet i 
Tilgængelighedsudvalget, da dette først vil ske i udførelsesfasen. 
- Problemer på perronen i Bunken 
 
 
 
Fraværende: Hanne Welander – tillige afbud fra stedfortræder Peter Nielsen, Else 
Marie Lauvring - i stedet mødte Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard – i stedet 
mødte Anders Hind 
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Mødet hævet, oplæst kl. 17:15 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  

Page 18 of 18

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Handicapraadet_685_12-04-2007_555.htm


