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1. Godkendelse af dagsordenen  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Godkendelse af dagsorden til mødet den 10. maj 2007. 

  
  

Beslutning - Handicaprådet den 10. maj 2007 
Dagsorden godkendt. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard –i stedet møder Anders Hind 
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Godkendelse af referat fra mødet den 12. april 2007. 

Beslutning - Handicaprådet den 10. maj 2007 
Referat godkendt. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard –i stedet møder Anders Hind 
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3. 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. Tilgængelighedsudvalget vil gerne have 
udtaleret. 
Lovgivningen udtaler sig ikke om muligheden for at uddelegere 
kompetence fra Handicapråd til Tilgængelighedsudvalg. 
Lovgivningsmæssigt er der derfor ikke noget til hinder for, at 
Tilgængelighedsudvalget har udtaleret. 

  
Socialdirektør Jan Nielsen godkender at Handicaprådet har nedsat et ad 
hoc udvalg der specifikt vurderer alle nye kommunale projekter med 
henblik på at sikre tilgængeligheden bedst muligt. Jan Nielsen godkender 
endvidere at Tilgængelighedsudvalget har udtaleret og påpeger at 
kommunen har pligt til at sikre, at udvalget bliver hørt. 
Tilgængelighedsudvalget vil få reference til Handicaprådet. 
Jan Nielsen påpeger at Handicaprådet skal formalisere proceduren i en 
beslutning, og at Tilgængelighedsudvalget, i deres udtalelse, skal skrive at 
de udtaler sig på vegne af Handicaprådet. 
  
Indstilling  
Til beslutning 

Beslutning - Handicaprådet den 10. maj 2007 
Proceduren mellem tilgængelighedsudvalg og Handicapråd tiltrædes. 
 
Det besluttes endvidere at Jane Olsen sørger for at alle i Frederikshavn Kommune 
informeres om, at Tilgængelighedsudvalget skal høres i alle relevante sager. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard –i stedet møder Anders Hind 
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4. Hvordan prioriteres Handicaprådets budgetbeløb  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Det blev på Handicaprådsmøde den 12. april 2007 besluttet, at det skulle 
undersøges hvad Handicaprådets budget for 2007 er, og hvilket beløb der 
er overført fra sidste år. 
  
Budgettet for 2007 er på 320.740 kr. 
  
Regnskabsresultatet fra 2006 viser et overskud på 673.025 kr, og hertil 
kommer det oprindelige budget på 661.400. Dette giver altså i alt et ikke 
disponeret beløb på 1.334.425 kr. 
  
Hvorvidt de 1.334.425 kr. fra 2006 kan indgå i den fremadrettede 
prioritering, afhænger af hvad Teknisk Forvaltning anbefaler i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsen. Teknisk Forvaltning er endnu ikke kommet 
med nogen anbefaling. 
  
Indstilling  
Til orientering 
  

Beslutning - Handicaprådet den 10. maj 2007 
Handicaprådets budget tages til efterretning, og videre oplysninger afventes. 
 
Punktet om hvordan Handicaprådets budgetbeløb prioriteres skal medtages som 
punkt på dagsordenen til Handicaprådsmøde den 14. juni 2007. Til mødet den 14. 
juni undersøges endvidere hvad Handicaprådets budget er ment at blive brugt til, 
da Handicaprådets medlemmer ikke mener, at det kan være rigtigt at pengene 
skal bruges til projekter i Teknisk Forvaltning.  

Fraværende: Jørgen Tousgaard –i stedet møder Anders Hind 
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5. Program for temadag den 12. juni 2007 klokken 16.00 -
20.00 
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  

rogram for temadag for Handicaprådet  
den 12. juni 2007 klokken 16.00-20.00 

  
Afholdes på Hotel Viking Frederikshavnsvej 70-72, 9300 Sæby 

  
Kl. 16.00                Ankomst og kaffe/thé og frugt 
  
Punkt I: kl. 16.00 -17.00 Rammer omkring kommunens 

myndighedsopgaver         
  
Kl. 16.00-16.30                    Oplæg om de væsentligste elementer i 

Serviceloven og Retssikkerhedslovens 
bestemmelser, der danner rammer omkring 
kommunens myndighedsopgaver i forbindelse 
med etablering og udvikling af tilbud til 
handicappede. 
Cand.jur. Anne Stær 
Afdelingsleder Anders Hind 
  

Kl. 16.30-17.00      Drøftelse 
  

Punkt II: kl. 17.00 -18.00: Status lokalt: Orientering om 
handicapområdet, psykiatriområdet m.v. i Frederiksh avn Kommune.  
  
Kl. 17.00-17.15                      Status på den nye strukturering af 

kommunens Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsforvaltning. 

                                            Socialdirektør Jan Nielsen 
  
Kl. 17.15-17.30                      Sundhedsforvaltningen 
                                            Chef for sundhed og handicap Gitte Hundstrup 
  
Kl. 17.30-17.45                      Handicapområdet 
                                            Afdelingsleder Anders Hind 
  
Kl. 17.45-18.00                      Psykiatriområdet 
                                            Afdelingsleder Ann Stouby 
  
Kl. 18.00-19.00                      Middag 2-retters menu 
  
Kl. 19.00-20.00                     Kaffe/thé  
  
Punkt III og IV: kl. 19.00 -20.00 Status regionalt + de nationale tilbud  

                                             
Kl. 19.00-19.20                      Status regionalt 
                                            Socialdirektør Jan Nielsen 
                                            Chef for sundhed og handicap Gitte Hundstrup 
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Kl. 19.20-19.35                      De Nationale tilbud, orientering om VISO og 
tilbudene derfra. 
Afdelingsleder Anders Hind 
  
  

Kl. 19.35-20.00       Opsamling og afslutning 
  
  
Indstilling  
Til godkendelse 

Beslutning - Handicaprådet den 10. maj 2007 
Programmet godkendes.  

Fraværende: Jørgen Tousgaard –i stedet møder Anders Hind 
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6. Skrivelse fra Center for ligebehandling af 
handicappede.  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
Center for ligebehandling af Handicappede har gennemført en 
undersøgelse af de kommunale handicapråds etablering og opstart. 
Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema udsendt til handicaprådene i 
januar 2007. 
  
Undersøgelsen viser, at handicaprådene er etableret i overensstemmelse 
med de lovgivningsmæssige rammer, og at hovedparten har påbegyndt 
det faktiske rådgivningsarbejde i forsommeren 2006. Flertallet af 
handicapråd oplever at blive hørt i alle de initiativer, som har betydning for 
mennesker med handicap. I en mindre del af kommunerne er 
handicaprådene først blevet etableret i løbet af sommeren/efteråret 2006. 
Enkelte handicapråd har haft opstartsvanskeligheder og oplevet en mere 
problemfyldt opstartsproces. 
  
Undersøgelsen viser også, at hovedparten af kommunerne har valgt at 
sammensætte et råd med ti medlemmer, og at valget af formand og 
næstformand er faldet ud, så både kommunen og DSI er repræsenteret i 
formandskabet. Kommunerne har i øvrigt prioriteret en relativ stærk 
repræsentation fra det politiske niveau. 
  
Man kan læse mere om undersøgelsen på 
www.kommunalehandicapraad.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig 
et nyhedsbrev, der formidler information omkommunale handicapråd og 
handicappolitik samt information fra Det Centrale Handicapråd. 
  
Indstilling  
Til orientering 
  

Beslutning - Handicaprådet den 10. maj 2007 
Skrivelsen tages til efterretning. 
 
Det påpeges af Henrik Ekelund, at www.kommunalehandicapraad.dk giver 
forkerte oplysninger om navnene på medlemmerne i Handicaprådet i 
Frederikshavn Kommune. Sekretæren for Handicaprådet kontakter 
administratorerne bag hjemmesiden og giver dem de rigtige oplysninger. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard –i stedet møder Anders Hind 
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7. Hvidbog fra temadag for brugere og 
brugerorganisationer. Rammeaftaler 2008.  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
Rammeaftaler på det sociale område og specielskoleområdet er et centralt 
planlægnings- og udviklingsværktøj i samarbejdet mellem de 11 
kommuner i regionen Nordjylland og Region Nordjylland. Aftalerne indgås 
for et år ad gangen. 
  
Det er et væsentligt omdrejningspunkt i Rammeaftalernes tilblivelse, at der 
i størst mulig omfang sikres dialog og åbenhed imellem kommunerne og 
Regionen. I Rammeaftalen fra 2007 har kommunerne og Regionen 
således indgået en aftale om at samarbejdet skal være tæt og tillidsfuldt 
og præget af gensidige informationer og dialog. 
  
Processen har endvidere til formål at sikre medinddragelse og dialog med 
relevante brugerorganisationer. Dette sker, udover de lovmæssige krav 
hertil, via aftaler mellem Regionen og kommunerne om en temadag for 
brugere og brugerorganisationer, hvor formålet er at drøfte mere 
overordnede udviklingstendenser og ønsker for Regionen mellem 
relevante brugerrepræsentanter, kommunerne og Region Nordjylland. 
  
Kommunerne og Region Nordjylland afholdte dem 6. marts 2007 den 
første temadag i Aalborg Kongres og Kultur Center med ca. 160 deltagere 
fordelt mellem brugere og repræsentanter fra brugerorganisationer, 
kommunale og regionale fagfolk og politikere.  
  
Hvidbogen er ment som inspiration eller idékatalog, som alle interesserede 
frit kan benytte sig af i det videre arbejde med Rammeaftalerne for 2008. 
  
Indstilling   
Til orientering 
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 100507 - hvidbog.pdf 

Beslutning - Handicaprådet den 10. maj 2007 
Hvid bogen tages til efterretning. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard –i stedet møder Anders Hind 
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8. Orientering om handicapkørsel med NT  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 554391 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Det blev aftalt på sidste Handicaprådsmøde at vi skulle kontakte Jens 
Hedegaard og bede ham komme og holde et oplæg omkring 
handicapkørsel med NT. Jens Hedegaard er forhindret i at komme, men 
foreslår at det vil være en bedre ide enten at henvende os til NT og får en 
medarbejder derfra til at give en orientering, eller til Teknisk Forvaltning og 
få den lokale sagsbehandler på området til at give en orientering. 
  
Indstilling  
Til beslutning 
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Beslutning - Handicaprådet den 10. maj 2007 
Orientering om Handicapkørsel med NT medtages som punkt på dagsordenen til 
Handicaprådsmøde den 14. juni 2007. Medlemmerne i Handicaprådet vil gerne 
vide noget om reglerne for Handicapkørsel –og det blev derfor besluttet at det 
mest hensigtsmæssige er at bede en sagsbehandler, der sidder med 
handicapkørsel, komme på et Handicaprådsmøde og holde et oplæg. 
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard –i stedet møder Anders Hind 
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9. Tilgængelighedskonference  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Opgaven med tilrettelæggelsen af en Tilgængelighedskonference er 
strandet i Økonomi og Planlægningsafdelingen. 
  
I Økonomi og Planlægning vil de gerne, for at kunne tilrettelægge dagen 
bedst muligt, have forskellige ønsker/forslag til tema for en sådan 
konference. De vil desuden gerne vide hvordan Handicaprådet forestiller 
sig arbejdsformen skal være.  
  
  
Indstilling  
Til drøftelse 

Beslutning - Handicaprådet den 10. maj 2007 
Medlemmerne havde gjort sig mange tanker om både målgruppe og indhold for en 
tilgængelighedskonference: 
 
• Else Aaris Hansen spørger hvem målgruppen for konferencen er. Else forestiller 
sig at det er arkitekter, ingeniører, byggerådgivere og andre der står for den 
praktiske udførelse af byggerier m.v. Else påpeger desuden at Herning har en 
rigtig god handicappolitik, og at de kan være et godt eksempel. 
• Henrik Ekelund forestiller sig at målgruppen for tilgængelighedskonferencen er 
Handicaprådet. 
• Vivi Andersen vil gerne vide om en tilgængelighedskonference omfatter 
tilgængelighed for børn, og om en handicappolitik også vil omfatte handicappede 
børn. Vivi påpeger at der er store problemer med tilgængeligheden på for børn på 
bl. a. skoler. 
• Anders Hind deler Elses holdning om at Herning er foregangskommune for en 
god handicappolitik. Anders Hind tilføjer at den proces Socialudvalget er i gang 
med, med debatoplæg om handicapområdet og tilgængelighedskonferencen er en 
del af den udvikling som også Herning har været igennem. 
• Kurt Nielsen foreslår at tilgængelighedskonferencen afholdes i 2 etaper. Første 
etape af tilgængelighedskonferencen har Handicaprådets medlemmer som 
målgruppe, mens anden etape at tilgængelighedskonferencen har arkitekter, 
ingeniører, byggerådgivere og andre der står for den praktiske udførelse af 
byggerier m.v. som målgruppe. 
• Jane Olsen foreslår at gammel Skagen og Sæby Kommunes tekniske 
forvaltninger tages med i 2. etape af tilgængelighedskonferencen, da vi ikke ved 
hvor godt deres kendskab er til tilgængelighed. Jane påpeger desuden 
vigtigheden af, at tilgængelighedskonferencen snart bliver afholdt, da det er meget 
vigtigt at alle i teknisk forvaltning kender til tilgængelighed, så tilgængeligheden 
ikke bliver tilsidesat i fremtidige arbejder. 
• Hanne Welander påpeger at der er store problemer med tilgængelighed på 
strande. Godt nok bliver der lagt ramper ud, men de er ikke ret lange, og 
kørestolsbrugere han ingen mulighed for at komme ned til vandet. Hanne foreslår 
at dem der beslutter hvor lange ramperne skal være skal prøve at være 
”kørestolsbruger for en dag”, da det somme tider giver en anden opfattelse at 
prøve tingene på egen krop. 
 
Det besluttes af medlemmerne i Handicaprådet, at punktet om 
tilgængelighedskonference medtages som punkt på dagsordenen til 
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Handicaprådsmøde den 14. juni 2007. Medlemmerne skal på mødet den 14. juni 
komme med ideer til tilgængelighedskonferencen. Anders Hind konkluderer at det 
vil være oplagt, at tilgængelighedsudvalget kommer med ideer til indholdet af 
tilgængelighedskonferencen. Det ønskes fra Handicaprådet at 
tilgængelighedskonferencen planlægges i samarbejde med Teknisk Forvaltning. 
 
Handicaprådets medlemmer er meget velkommen til at maile eventuelle forslag til 
tilgængelighedskonferencen til anhe@frederikshavn.dk, så vil de, så vidt det er 
muligt at nå det, blive taget med i dagsordenen til næste møde den 14. juni. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard –i stedet møder Anders Hind 
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10. Informationsmøder inden budgetmøder i Social - og 
Økonomiudvalget  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/ash 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
Der er endnu ikke fastlagt datoer for de budget-informations-møder der 
afholdes inden Social- og Økonomiudvalget holder budgetmøder. 
Informationsmødet inden budgetmødet i Socialudvalget vil formentlig finde 
sted ultimo juli/primo august. Informationsmødet inden budgetmødet i 
økonomiudvalget vil formentlig finde sted primo/ultimo august. 
Handicaprådet skal tage stilling til om de gerne vil deltage i begge 
informationsmøder eller kun informationsmødet der afholdes inden der er 
budgetmøde i Socialudvalget. 
  
Indstilling  
Til orientering/beslutning 
  

Beslutning - Handicaprådet den 10. maj 2007 
Handicaprådet beslutter at de gerne vil deltage i Socialudvalgets budgetmøde, 
Sundhedsudvalgets budgetmøde og Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmøde. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard –i stedet møder Anders Hind 
 

        

11. Eventuelt  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 491005 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
  
Information fra forvaltningen:  

� Ny afdelingsleder på psykiatriområdet, Ann Stouby kommer til 
Handicaprådsmøde den 10. maj 2007, for at præsentere sig selv.  

  
� Jørgen Tousgaards udtræden af Handicaprådet og Anders Hinds 

indtræden.  
Det er kommunalbestyrelsen der nedsætter Handicaprådet, og 
udpeger dets medlemmer. Under normale omstændigheder er det 
sådan at Handicaprådets virker i en 4 årig periode, svarende til de 
kommunale råds valgperiode, indtil nye medlemmer indstilles eller 
udpeges. På grund af reorganisering i Socialforvaltningen skal 
Jørgen Tousgaard træde ud af Handicaprådet og i stedet skal 
Anders Hind træde ind. At Anders Hind skal træde ind i 
Handicaprådet i stedet for Jørgen Tousgaard skal derfor til 
beslutning på byrådsmøde. Indstillingen kommer på byrådsmøde i 
maj, indtil da vikarierer Anders Hind for Jørgen Tousgaard. 
  

� Dem der deltog i konference for Det Kommunale Handicapråd 2007, 
den 16. april på Hotel Nyborg Strand kan få befordringsgodtgørelse 
og godtgørelse for fravær fra hjemstedet. Den almindelige 
diætblanket udfyldes.  
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� Ny afdelingsleder på psykiatriområdet, Ann Stouby kommer til 

Handicaprådsmøde den 10. maj 2007, for at præsentere sig selv.  
  
� Ny chef for sundhed og handicap Gitte Hundstrup kommer og 

præsenterer sig selv.  
  

� Anders Hind oplyser at ”Søjle 1” nu starter byggeri.  
  

� Anders Hind oplyser om ungdomsuddannelse. Information om 
ungdomsuddannelse tages med som punkt på dagsordenen til 
Handicaprådsmøde den 14. juni.  

  
� Ny sekretær for Handicaprådet Anni Thomsen, telefon 98 45 52 35, 

mail: anth@frederikshavn.dk  
  

� Handicaprådets sekretær havde en indbydelse med til Statens 
Byggeforskningsinstituts seminar den 7. juni 2007. Tilmeldingsfrist 
den 31. maj 2007. Tilmelding til Anne Stær Hansen på 
anhe@frederikshavn.dk eller på telefon 98 45 51 88.  

  
  
  
Information fra Teknisk forvaltning  

� Jane Olsen uddeler folder om gode vilkår for handicappede i 
trafikken.  

  
  
  
Information fra Tilgængelighedsudvalget  

� Else Aaris Hansen og Gurli Nilsen er nye medlemmer i 
Tilgængelighedsudvalget.  

� Til gængelighedsudvalget oplyser om sager de har haft til 
behandling:  

1)       Dagtilbudet på Baldersvej 
2)       Skagen Oddevej, Sct. Laurentii vej og gågade 
3)       Renovering af perron på Hulsig Station 

  
  
  
Information fra udvalgsmedlemmerne  

•         Else Marie Lauvring oplyser at hun er blevet kontaktet af 
overtandlægen i Frederikshavn Kommune, der tilbyder at 
komme og holde et oplæg. Opgaven med tandpleje lå før i 
Nordjyllands Amt i Hammer Bakker, men nu har 
Frederikshavn Kommune selv overtaget tandplejen. 
Handicaprådet takker ja til tilbudet. Else Marie Lauvring 
sørger for at underrette overtandlægen om Handicaprådets 
beslutning. 

  
•         Birgit Hansen har været på en handicapkonference hvor 

der blev delt en skrivelse ud vedrørende politikformulering 
på handicapområdet. Skrivelsen sendes med ud sammen 
med referatet. 

  
•         Birgit Hansen ønsker at der for eftertiden serveres 

sandwich til Handicaprådsmøderne. 
  

•         Birgit Hansen fortæller Socialudvalgets debatoplæg på 
handicapområdet. Debatoplægget sendes ud sammen 
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med referatet. Har Handicaprådsmedlemmerne kommentarer 
til oplægget bedes de sendes pr. mail til Birgit Hansen, der 
samler et høringssvar fra Handicaprådet. Birgit Hansens 
mailadresse er: bsh@frederikshavn.dk 

  
•         Vivi Andersen fortæller, at hun synes det er svært hvordan 

man som syg/handicappet skal kende alle de forskellige 
regler der findes om tilskud, hjælp m.v., og vil gerne vide 
om der er mulighed for at reglerne på en eller anden måde 
kan synliggøres. Anni Thomsen sender spørgsmålet videre 
til lederen af hjælpemiddelafdelingen i 
Sundhedsafdelingen. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Beslutning - Handicaprådet den 10. maj 2007 
Til efterretning. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard –i stedet møder Anders Hind 
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Mødet hævet, oplæst kl. 17:00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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