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1. Godkendelse af dagsordenen  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/antm 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Godkendelse af dagsordenen til mødet den 14. juni 2007  

Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Pkt. 13 Høring vedr. lokalplan SKA 222-C for motel ved Frederikshavnsvej, 
Skagen. 
 
Indstilling ændres fra udtalelse til orientering 
 
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/antm 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Godkendelse af referat fra mødet den 10. maj 2007  

Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Referatet godkendt. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 

        

3. 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 
  
Beslutning - Handicaprådet 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 
  
Supplerende sagsfremstilling  

Lena Walsøe Hjortshøj, leder af hjælpemiddelafdelingen, hvor 
handicapkørsel med NT hører under, kommer og holder et oplæg. 
  
Indstilling  
Til orientering 

Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Lena Walsøe Hjortshøj holdt et oplæg vedr. NT handicapkørsel.  
NT handicapkørsel er et tilbud til bevægelseshæmmede, som ikke er i stand til at 
benytte alm. offentlig transport. Man skal være medlem af NT-handicapordningen. 
Man kan få ansøgningsskemaer i Hjælpemiddelområdet, borgerservice samt ved 
NT's Handicapkørsel. Det udfyldte skema sendes til Hjælpemiddelområdet på 
Arenfeldtsvej 20, Frederikshavn. 
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Lena Walsøe Hjortshøj oplyste omkring prisstigningen at det er en politisk 
beslutning der er taget i forbindelse med kommunesammenlægningen. 
Kommunerne er blevet større, og derfor er afregningsformen lavet om til at være 
kilometerbaseret. 
 
Det undersøges hvor mange der er medlem af NT-handicapkørselsordningen i 
Frederikshavn Kommune, og antallet oplyses på næste møde. 
 
Punktet genoptages på næste møde. 
 
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 
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4. Synliggørelse af regler om tilskud/arbejdsgange 
indenfor hjælpemiddelområdet  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 592755 

Sbh: SSF/antm 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
Det kom på Handicaprådsmøde den 10. maj 2007 frem, at det kan være 
svært som syg/handicappet at kende alle de forskellige regler, der findes 
om tilskud, hjælp m.v.  
Lederen af Hjælpemiddelområdet Lena Walsøe Hjortshøj er kontaktet, og 
hun oplyser, at en af afdelingens målsætninger er, at få udarbejdet pjecer 
og materiale til websiden.  
  
Har Handicaprådet idéer til hvor og hvordan vi skal have informationen ud, 
vil hun meget gerne høre fra jer. Lena Walsøe Hjortshøj vil være til stede. 
  
Indstilling  
til orientering 

Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Lena Walsøe Hjortshøj kom med oplæg vedr. synliggørelse af regler om tilskud / 
arbejdsgange indenfor hjælpemiddelområdet. Informationsmateriale bliver når det 
er færdigudviklet tilgængeligt på internettet og i papirform i borgerservice, på 
biblioteker, sygehuse m.m.. Der blev omdelt udkast til pjecer, og disse kigges 
igennem til næste møde, hvor punktet sættes på igen med henblik på drøftelse af 
informationsstrategi. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 
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5. Information om ungdomsuddannelse  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: SSF/antm 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Det blev aftalt på sidste Handicaprådsmøde, at Information om 
ungdomsuddannelser skal med på dette møde. 
  
Britta Andersen fra Børne- og Kulturforvaltningen vil komme og holde et 
oplæg 
  
Indstilling  
orientering 
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Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Britta Andersen orienterede omkring ungdomsuddannelse. Tilbuddet er en ret, 
som alle unge med særlige problemer har, og det træder i kraft 1. august 2007. 
Den er et tilbud til unge som ikke kan få en alm. uddannelse. Hjørring Kommune 
og Frederikshavn kommune arbejder sammen om projektet. UUV står for visitering 
til uddannelsen, og uddannelsen er treårig. Ministeriet har afsat 175.000 kr. pr. 
deltager. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen har ansvaret for gennemførelsen, men i samarbejde 
med socialforvaltningen og arbejdsmarkedsafdelingen. 
 
Der blev udleveret en nærmere beskrivelse af uddannelsens indhold og struktur. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 

        

6. 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 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<br><br> 
  

Page 8 of 24

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Handicapraadet_685_14-06-2007_485.htm



 

Supplerende sagsfremstilling  

Oplysninger vil foreligge til mødet 
  
Indstilling  
Til orientering 

Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Igangsat undersøgelse om retningslinier om disponering af de afsatte midler 2007 
samt det tidligere afsatte beløb på 1.334.425 kr. (i Det rådgivende 
handicapudvalg / Teknisk forvaltning. Punktet genoptages til næste møde. 
 
Elsemarie Lauvring deltog ikke i behandling af punktet. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 

        

7. 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 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 
  

Supplerende sagsfremstilling  

Børne- og Ungdomsudvalget holder  informationsmøde med 
Handicaprådet d. 9. august 2007 kl. 16.00 i lokale 5 på etage 3A i siloen. 
Datoer for Socialudvalgets og Sundhedsudvalgets informationsmøder vil 
foreligge  på mødet. 
  
Indstilling  
Til orientering 

Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Det blev besluttet at Handicaprådet ønsker at deltage i informationsmøder 
torsdag d. 9. august kl. 14.30 ved John kristensen i lokale 6 på etage 3A i siloen 
vedr. Socialudvalget og Sundhedsudvalget  
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torsdag d. 9 august kl. 16.00 i lokale 5 på etage 3A i siloen vedr. Børne- og 
Ungdomsudvalget 
 
Det afholdes dialogmøde i Sundhedsudvalget d. 4. september og den 5. 
september i Socialudvalget. 
 
Elsemarie Lauring deltog ikke i behandling af punktet. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 

        

8. 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 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. 
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•        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 
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<br><br> 
  

  

Supplerende sagsfremstilling  

Der er d.d. ikke indkommet nogen forslag.  
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  

Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Jane Olesen fremførte Else Åris Hansens forslag til program. Endeligt program 
samt dato fremlægges til næste møde.  
 
Elsemarie Lauring deltog ikke i behandling af punktet. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 

        

9. 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 
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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. 
  
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 

Bilag    Fordeling  
1. Frederikshavnerordningen HR 
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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 
  
Beslutning - Handicaprådet 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 
  
Supplerende sagsfremstilling  

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 2. maj 
Handicaprådets høringssvar vedrørende ”frederikshavnerordningen”. 
  
Udvalget besluttede at oversende sagen til Folkeoplysningsudvalget, der 
efter sommerferien tager hul på arbejdet med at justere ordningen i forhold 
til de mangler brugen af den i år afslører. 
  
Det kan desuden oplyses, at formanden for Kultur- og Fritidsudvalget 
sammen med Børne- og Kulturdirektøren har haft møde med formanden for 
Socialudvalget og Social- og Sundhedsdirektøren om Frederikshavn 
Kommunes fremtidige støtte til bl.a. handicappede, og at der på mødet blev 
truffet aftaler til gavn for bl.a. handicappede. disse aftaler vil senere blive 
omsat til praksis og kommunikeret. 
  
Indstilling  
Til orientering 
 
 
Elektroniske bilag: 

 120407 - Høringssvar vedrørende Frederikshavnerordningen.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Høringssvar vedr. Frederikshavnerordningen HR 

Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Birgit Hansen orienterer om udviklingen i sagen: 
 
Uddrag fra Socialudvalgets dagsorden d. 13. juni 2007 / pensionisttilskud og 
handicapidræt  
 
"Efter kommunesammenlægningen er der opstået et behov for at se på praksis for 
udbetaling af tilskud til pensionistforeninger. De tre gamle kommuner har haft 
forskellig praksis i forhold til udbetalingen af pensionisttilskud, og 
pensionistforeningerne er derfor usikre på deres fremtidige økonomiske stilling. I 
budgettet for 2007 er der afsat de midler til pensionisttilskud, som de tre gamle 
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kommuner til sammen har rådet over. For 2007 er gammel praksis fra de tre 
kommuner videreført uændret.  
 
Socialudvalget skal imidlertid tage stilling til, hvilken fremtidig praksis der skal 
gælde i forhold til udbetaling af pensionisttilskud i Frederikshavn kommune fra 
2008 og fremover. I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, der har 
undersøgt gammel praksis i de tre gamle kommuner. Arbejdsgruppen har 
udarbejdet et forslag til fremtidig praksis på området.  
 
Det vedhæftede notat beskriver gammel praksis i de tre gamle kommuner, samt 
det forventede forbrug i 2007. På baggrund af dette præsenteres et forslag til 
fremtidig praksis i forbindelse med tildeling af tilskud til pensionistforeninger.  
 
Nuværende praksis 
Det samlede budget for tilskud til pensionistforeninger i Frederikshavn Kommune 
udgør i 2007 
677.000 kr. Disse midler gives som tilskud til pensionistsvømning, 
pensionistgymnastik, terapimaterialer, medlemstilskud, foreningstilskud, kørsel til 
svømning og udflugter, SIM (samvær, idræt og motion), Virkelyst mv. Derudover 
er der ligeledes budgetteret med et driftstilskud på 90.000 kr. til Munkegården.  
 
Hvis man fastholder den gamle praksis mht. udbetaling af pensionisttilskud 
medfører det følgende:  
 
• Fastholdelse af tidligere aktivitetsniveau: 
De pensionistforeninger, grupperinger af pensionister samt 
handicapidrætsforeninger, der tidligere har modtaget tilskud fra ældreområdet i de 
tre gamle kommuner, kan videreføre deres arbejde stort set uændret. Derved kan 
de fastholde deres tidligere aktivitetsniveau.  
 
• Vedr. pensionistsvømning i gl. Sæby:  
Hvis gammel praksis skal fastholdes indebærer det for pensionistsvømningen i gl. 
Sæby, at Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen også fremover 
arrangerer svømningen for pensionisterne samt kørselen dertil. 
 
• Vedr. kørsel, gl. Sæby: 
Det er uklart, om der er pensionistforeninger ud over dem, der tidligere er anført, 
som har modtaget tilskud til kørsel til udflugter og lignende. Derfor kan man 
overveje at afdække omfanget af tilskud til kørsel i gl. Sæby ved at bede 
pensionistforeningerne i gl. Sæby om at tilkendegive, hvis de har været vant til at 
modtage kørselstilskud. Derefter kan man vurdere hvilke foreninger, der fremover 
skal modtage kørselstilskud, samt hvor store disse tilskud skal være.  
 
• Økonomiske konsekvenser:  
Forslaget kan afholdes inden for det afsatte budget for tilskud til 
pensionistforeninger. 
 
Der eksisterer ligeledes en ældreidrætspulje på 150.000 kr., hvorfra foreninger kan 
søge om tilskud til ældreidræt og sociale aktiviteter for ældre over 60 år. Det er 
hensigten at overføre ældreidrætspuljen fra Folkeoplysningsudvalget til 
Socialudvalget. Arbejdsgruppen foreslår imidlertid, at ældreidrætspuljen overføres 
til Sundhedsudvalget. Dette skyldes følgende: 
• at et af de primære formål med ældreidrætspuljen er at støtte idrætsaktiviteter 
samt sundhedsfremmende arbejde for ældre over 60 år.  
 
Indstilling: 
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Det indstilles til Socialudvalgets godkendelse, at Socialudvalget fastholder den 
praksis, der har været i de tidligere tre kommuner mht. udbetaling af 
pensionisttilskud, herunder handicapidræt.  
 
Det indstilles til Socialudvalgets godkendelse, at ældreidrætspuljen, som er 
overført fra Folkeoplysningsudvalget føres uændret videre, og at det anbefales at 
ældreidrætspuljen overføres til Sundhedsudvalget.  
 
 
Beslutning - Socialudvalget 13. juni 2007 
Godkendt som indstillet. 
Vedrørende kørsel revurderes gammel praksis. 
 
Fraværende: Steen Jørgensen med afbud" 
 
 
 
Elsemarie Lauring deltog ikke i behandling af punktet. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 
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10. Høring vedrørende Kvalitetsstandard for bevilling a f 
hjælp efter SEL § 122  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 591583 

Sbh: SSF/antm 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  

Kommunen har siden årsskiftet oplevet et stadig stigende pres på 
udgifterne til hjælp i henhold til § 122 i Lov om social service - 
sygeplejeartikler mv. (til døende). 

Forklaringen på dette skal søges i flere forhold.  

Der er med SEL §122 tale om en paragraf, hvor indenfor en lang række 
foranstaltninger til døende er indeholdt, herunder palliativ fysioterapi.  

Selvom kommunen i henhold til Den Sociale Ankestyrelses 
principafgørelse SM C-51-03, skal træffe afgørelsen om tildeling af palliativ 
fysioterapi på baggrund af SEL §122 har der ikke tidligere været formuleret 
et serviceniveau på området. Det manglende grundlaget for tildelingen af 
palliativ fysioterapi sammenholdt med kommunens manglende tilbud om 
udførelse heraf, har betydet at en af kommunens privatpraktiserende 
fysioterapeuter selv har foretaget tildelingen af palliativ fysioterapi og 
efterfølgende har opkrævet kommunen betaling.  

Forvaltningen har i denne sammenhæng stillet spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt palliativ fysioterapi, der udføres som led i en sygehusbehandling, 
reelt henhører under Serviceloven. – Et spørgsmål som ikke umiddelbart 
kan besvares af embedsmændene i Sundhedsministeriet. Ministeriet har 
på den baggrund bedt Frederikshavn Kommune beskrive de 
problemstillinger, som er relateret til tildelingen og udførelsen af palliativ 
fysioterapi, således at spørgsmålet, herunder finansieringsansvaret kan 
afklares på overordnet plan.   

Da en sådan afklaring erfaringsmæssigt er tidskrævende fremlægges 
hermed forslag til en midlertidig kvalitetsstandard for bevilling af hjælp til 
sygeplejeartikler mv. - Dette med henblik på at sikre døende borgere den 
nødvendige smertelindring og samtidig styre udgifterne på området. 

  

Indstilling til socialudvalget den 13-06-2007  
Indstilles til udvalgets godkendelse. 
  

  

Høringssvar fra Handicaprådet udarbejdet af Birgit Hansen  

Handicaprådet har læst sagsfremstilling og forslag til indstilling. 
Handicarådet ser med tilfredshed på, at der lægges op til hurtig hjælp for 
denne gruppe. 
Med denne kommentar kan vi støtte indstillingen. 
  
Indstilling  
Til godkendelse 
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Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Høringssvaret blev godkendt. 
 
Elsemarie Lauring deltog ikke i behandling af punktet. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 

        

11. Høring vedr. Respiratorbrugere i eget hjem  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 589396 

Sbh: SSF/antm 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Med virkning fra årsskiftet er finansieringen mellem Region og kommuner 
på flere områder ændret. Tidligere har der mellem en række 
amtskommuner og kommuner været indgået særlige aftaler vedrørende 
respiratorbrugere i eget hjem.  
  
Da der på trods af lovens anvisninger om finansieringsforpligtelsen fortsat 
råder usikkerhed omkring administrationen af dette område, fremlægges 
hermed forslag til, hvorledes Frederikshavn Kommune på den ene side 
kan imødekomme Regionens anmodning om at kommunerne begrænser 
udgifterne og på den anden side kan sikre respiratorbrugerne et ensartet 
og sammenhængende serviceniveau. 
  
  
Når en respiratorbruger efter indlæggelse på sygehuset udskrives til 
hjemmet, træffes der fra sygehusets side aftaler med borgerens 
hjemkommune om tilrettelæggelsen af overvågningsopgaven. Dette sker, 
idet størstedelen af respiratorbrugerne, ud over behovet for overvågning af 
respirationsudstyret, tillige har behov for en række hjælpeydelser fra 
hjemkommunen. 
  
Af sygehuset udarbejdes et lægebrev, hvoraf respiratorbrugerens 
helbredsmæssige situation samt overvågningsbehov fremgår. Herefter 
gennemføres en udskrivningssamtale, hvor det afdækkes, hvilken 
hjælpeordning, der kan opfylde borgerens konkrete behov. 
  
Regionerne vurderer, at overvågningsopgaven og hjælpeopgaverne til den 
enkelte borger i de fleste tilfælde kan varetages af den samme hjælper, så 
der kun behøver at være en hjælper ad gangen i borgerens hjem. Der 
udarbejdes således en ansøgning til den pågældende hjemkommune om 
etablering af fast hjælpeordning i henhold til § 96 i Lov om social service. 
Hjemkommunen anmodes heri om en udmåling af, hvor stor en del af 
døgnets 24 timer, som de anser for at være personlig og praktisk hjælp 
samt støtte til opretholdelse af aktiviteter.  
  
I henhold til Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil 
udgiften afholdes af sygehus-væsenet (CIR nr. 149 af 21/12/2006) påhviler 
det Regionen at afholde udgifterne til aflønning af de hjælpere, der 
varetager overvågningsopgaven.   
  
For så vidt muligt at undgå dobbeltdækning, er der udarbejdet et regelsæt 
for deling af udgifterne til en hjælpeordning mellem Region og kommune 
efter fastlæggelsen af det antal timer, den enkelte respirator-bruger skal 
have hjælp. Regelsættet består af en række skrivelser, herunder Skrivelse 
af 14. januar 1993 om fordeling af udgifter vedrørende 
respirationsinsufficiens. 
  
I de tilfælde, hvor hjælpetimer til overvågning og hjælpetimer fra 
kommunen overlapper hinanden, således at der er behov for begge former 
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for hjælp samtidigt, og hjælpen kan ydes af én person, deles udgiften til 
disse overlappende timer, således at Regionen og den pågældende 
kommune afholder hver 50 % af udgiften til de overlappende timer.  
  
  
Indstilling til socialudvalget den 13-06.2007  

At Frederikshavn Kommune med virkning fra 01.07.07 tildeler samtlige 
nuværende og kommende respiratorbrugere hjælp efter § 96 i Lov om 
social service, i henhold til hvilke borgeren selv ansætter hjælper(e). Og, at 
kommunen - i de tilfælde, hvor respiratorbrugeren ikke selv magter at være 
arbejdsgiver - hjælper borgeren med de administrative opgaver, der er 
relateret til arbejdsgiverrollen. 

  
  
Høringssvar fra Handicaprådet udarbejdet af Birgit Hansen  
Handicaprådet i Frederikshavn Kommune har læst sagsfremstilling og  
indstilling og kan følge Socialdirektørens indstilling uden yderligere 
kommentarer. 
  
Indstilling  
Til godkendelse 
  

  

Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Høringssvaret blev godkendt 
 
Elsemarie Lauring deltog ikke i behandling af punktet. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 
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12. Høring vedr. oplæg til debat om handicapområdet  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 592477 

Sbh: SSF/antm 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
  
I oktober og november indledtes arbejdet med Socialplanen i Socialudvalget 
ved afholdelse af de to temamøder omkring hhv. ældreområdet og 
handicapområdet. 
  
På baggrund af temamøderne og drøftelserne i Socialudvalget i den 
forbindelse har forvaltningen formuleret to skriftlige debatoplæg. Et for hvert 
område.  
  
Debatoplæggene danner udgangspunkt for Socialudvalgets åbne debat 
med interesserede borgere, berørte organisationer m.fl. i juni.  
  
Efter de åbne debatter fortsætter drøftelserne i Socialudvalget og munder 
ud i formuleringen af et manifest på handicapområdet, som udgør et vigtigt 
input til udarbejdelsen af en handicappolitik for Frederikshavn Kommune.   
  
Inden den åbne debat forelægges debatoplægget Handicaprådet til 
orientering. 
  
  
Høringssvar fra Handicaprådet udarbejdet af Birgit Hansen  
Handicaprådet har med stor interesse læst Socialudvalgets oplæg til debat 
om handicapområdet. 
Vi deltager gerne i debatmøderne og ser frem til, at der snarest udformes en 
handicappolitik for Frederikshavn Kommune. En politik Handicaprådet gerne 
er med til at forme, før den endelig vedtages politisk. En handicappolitik skal 
være skriftlig, tværgående og politisk godkendt. 
Det ligger Handicaprådet på sinde, at politikken har synlige og klare 
målsætninger, er forventningsafstemt mellem borgere og myndighed. 
Ligesom politikken skal give administration og forvaltning et mandat at 
arbejde efter. 
Processen mod at skabe en handicappolitik kan fint følge efter 
udarbejdelsen af socialplanen på handicapområdet.  
Handicaprådet ser med tilfredshed på det faktum, at der skabes debat og 
håber at der skabes ejerskabsfølelse og den nødvendige 
forventningsafstemning i processen som Socialudvalget med debat 
oplægget starter. 
  
Konkret til oplægget kan Handicaprådet pege på mangler: 
  
Oplægget mangler at nævne de handicappede der klarer sig selv, men som 
måske har problemer. 
  
Gruppen af kommunikationhandicappede – et forslag kunne være at 
Kommunens hjemmeside er tilgængelig for blinde og svagsynede. At der 
sættes fokus på tilgængelige hjemmesider og informationer til 
synshandicappede uddannelsessøgende. 
  
Sagsbehandlere og andre ansatte skal videreuddannes til at kende til de 
mere specifikke handicapproblemer. 
  
  
Indstilling  
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Til godkendelse 
  

  

  

  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 140607 Oplæg til debat om handicapområdet.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Oplæg til debat om Handicapområdet HR 

Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Høringssvar blev godkendt 
 
Elsemarie Lauring deltog ikke i behandling af punktet. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 
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13. Høring vedr. lokalplan SKA 222 -C for motel ved 
Frederikshavnsvej, Skagen  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 585341 

Sbh: SSF/antm 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
Teknisk Forvaltning sender lokalplan SKA 222-C for motel ved 
Frederikshavnsvej Skagen til Det rådgivende Handicapudvalg i ny 
Frederikshavn Kommune. 
  
Sagen er forinden udsendt til høring ved Tilgængelighedsudvalget, og 
høringssvaret vil foreligge til Handicaprådets møde d. 14. juni 2007  
  
Indstilling  
Til udtalelse 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 140607-følgebrev lokalplan SKA 222-C.pdf 
 140607-lokalplan SKA 222-C.pdf 

Bilag    Fordeling  
1.  Følgebrev lokalplan SKA 222-C HR 
2. Lokalplan SKA 222-C HR 

Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Tilgængelighedsudvalget har følgende bemærkninger: 
 
• Er alle værelser indrettet til handicappede 
• Der skal etableres handicap parkering tæt på indgang. Ideelt i højst 30 meters 
gangafstand. 
• For hver 25 p-pladser skal der være 1-2 afmærkede handicapparkeringspladser. 
Den første af disse skal have mål til en kassebil. 
 
 
 
Handicaprådet tilsluttede sig bemærkningerne. 
 
Elsemarie Lauring deltog ikke i behandling af punktet. 

Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 

        

14. Eventuelt  
  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 491005 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
  
Information fra forvaltningen:  
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Information fra Teknisk forvaltning:  

  
  
  
  
  
  
  
  
Information fra Tilgængelighedsudvalget:  

  
  
  
  
  
  
  
  
Information fra udvalgsmedlemmerne:  

  

Beslutning - Handicaprådet den 14. juni 2007 
Information fra forvaltningen: Intet 
 
Information fra Tilgængelighedsudvalget: 
 
Vedr. Kaffelageret, Søndergade 
 
Inger Sabroe og Jane Olesen har været på besøg i den nye restaurant for at 
rådgive om adgang ti restauranten. Der etableres en rampe i restauranten. 
 
Kaffelageret har ansøgt om udeservering, udvalget har følgende bemærkninger: 
 
• Det er vigtigt at ganglinien holdes fri, der skal være uhindret farbar både for 
blinde og svagsynede, kørestolsbrugere , gangbesværede mfl 
• Hvis der laves udeservering i ganglinien skal der afmærkes i form af stakit eller 
lign. 
 
 
 
Vedr. Handicapboliger ved Koktvedvej 
 
Udvalget har følgende bemærkninger: 
 
• Vigtigt med fremkommelighed for gangbesværede, kørestolsbrugere og 
synshandicappede ved udarealer. 
• Er der afsat plads til handicap parkering tæt på indgang. Ideelt i højst 30 meters 
gangafstand. (Til pårørende) 
• Udvalget har ikke taget stilling til lågerne mod Koktvedvej og Suderbovej. 
• Vær opmærksom på niveaufri adgang fra beboelse til udearealer. 
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• Der mangler fortov på den sydlige side af Koktvedvej. 
 
 
Information fra udvalgsmedlemmerne: 
Else Åris Hansen orienterede om møde d. 27. juni vedr. digital lydavis. 
 
Birgit Hansen orienterer om kørselsordning hvor skilsmissebørn kun er tilkendt 1 
afleveringssted. Der ønskes redegørelse fra sagsbehandler i Børne og 
Kulturforvaltningen på næste møde. 
 
På spørgsmålet ang. handicappedes seksualitet / personalets vejledning (eks. 
kontakt til prostituerede), kom der forslag om at søge oplysninger på LEV's 
hjemmeside.  
 
 
 
Punkter til næste møde: 
 
NT-Handicapkørsel  
 
Synliggørelse af regler om tilskud/arbejdsgange indenfor hjælpemiddelområdet 
 
Tilgængelighedskonference 
 
Orientering om VISO v/Anders Hind. Punkt fra Temadag d. 12. juni 
 
Redegørelse om kørselsordning for skilsmissebørn fra Børne og 
Kulturforvaltningen. 
 
 
Elsemarie Lauvring deltog ikke i behandling af punktet. 
 
 
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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