
Referat Handicaprådet 

Ekstraordinært møde 

Dato  9. august 2007

Tid  14:30

Sted  Kattegatsiloen, mødelokale 6, etage 3A

NB. 

Fraværende Hanne Welander, Gurli Nielsen i stedet møder Anker Christiansen, Anders Hind i 
stedet møder Gitte Hundstrup, Jane Olesen i stedet møder Ingrid Dissing.

Medlemmer   Birgit Hansen 
Hanne Welander 
Anders Hind 
Elsemarie Lauvring 
Jane Olesen 
Kurt Nielsen 
Vivi Andersen 
Gurli Nielsen 
Else Aaris Hansen 
Henrik Ekelund

  

Page 1 of 6

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Handicapraadet_685_09-08-2007_672.htm



Indholdsfortegnelse 

 

1. Udskiftning af akustiske lydgivere ved signalanlæg Åben sag 
2. Informationsmøder inden budgetmøder i Social- og Økonomiudvalget Åben sag 

Page 2 of 6

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Handicapraadet_685_09-08-2007_672.htm



 

 

        

1. Udskiftning af akustiske lydgivere ved signalanlæg  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: JÅ 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
På baggrund af mange henvendelser fra beboere ved lyssignalanlæg i 
Frederikshavn med akustiske lydgivere for svagtseende er lydgivere i 
krydset Rådhus Alle´/ Søndergade som et forsøg udskiftet med nye 
lydgivere med bankelyde. 
  
På baggrund af erfaringerne fra dette forsøg har Teknisk Forvaltning 
besluttet, at udskifte samtlige 60 lydgivere snarest muligt udskiftes for at 
mindske generne for de omkringboende grundejere. 
  
Udskiftningen beløber sig til ca. 270.000,- kr ekskl.. moms og herfor 
anmodes om Handicapudvalget eventuelle mulighed for økonomisk 
medfinansiering af udskiftningen. 
  
  
  
  
Beslutning - Handicaprådet 14. december 2006  

Det gamle Rådgivende Handicapudvalg har kendskab til en anden sag 
omkring lydsignal - for 3-4 år siden har DRH søgt om lydsignal ved krydset 
Hjørringvej/Niels Juelsvej (på baggrund af 5 synshandicappede) - er det 
bevilget/givet tilsagn ? 
Undersøges nærmere af forvaltningen. 
  
Handicaprådet ønsker at medfinansiere til ansøgningen om lysgivere i 
krydset ved Rådhus Alle/Søndergade. 
  
 Fraværende: Else Marie Lauring, Hanne Welander, Jane TF 
  
  
Supplerende sagsfremstilling  

Teknisk Forvaltning har rettet henvendelse ang. overførsel af den 
besluttede medfinansiering fra Handicaprådet. 
Da beløbets størrelse ikke fremgår klart i referatet fra mødet d. 14. 
december 2007, er det nødvendigt at have en drøftelse, der munder ud i 
en beløbsangivelse.   
  
Indstilling  
Til beslutning 

Beslutning - Handicaprådet den 9. august 2007 
Handicaprådet har besluttet at medfinansieringen er på 135.000 kr. 
Pengene skal tages af ikke brugte midler i sidste års budget, som er overført til 
budget 2007. 
 
Handicaprådet ønsker som princip, at blive medinddraget i en proces som denne. 

Fraværende: Hanne Welander, Gurli Nielsen i stedet møder Anker Christiansen, 
Anders Hind i stedet møder Gitte Hundstrup, Jane Olesen i stedet møder Ingrid 
Dissing. 
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2. 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 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  
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 
  
  
Supplerende sagsfremstilling  

Den 7. august 2007 sender John Kristensen budgetoplæg vedr. 
Socialudvalget og Sundhedsudvalget ud til Handicaprådets medlemmer. 
Han gennemgår materialet på mødet d. 9. august kl. 14.30. 
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Mødet kl. 16.00 i lokale 5 på etage 3A er dialogmøde med Børne- og 
Ungdomsudvalget. 
  
  
Indstilling  
Til orientering 
  
  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 090807 - Sundhedsudvalget - specifikationer m v til budgetoplæg 
2008.pdf 

 090807 - Socialudvalget - specifikationer m v til budgetoplæg 2008.pdf 
 090807 - Socialudvalget - budgetoplæg 2008.pdf 
 090807 - Sundhedsudvalget - budgetoplæg 2008.pdf 

Beslutning - Handicaprådet den 9. august 2007 
John Kristensen orienterede vedr. Socialudvalgets og Sundhedsudvalgets 
budgetområdet for år 2008 ud fra det udsendte materiale.  
 
Formålet hermed er at bidrage til information og dialog og derigennem at give 
mulighed for at påvirke fagudvalgenes budgetproces via høringssvar. 
 
Budgetoplæget er udarbejdet som et rammebudget, der er pristalsreguleret ud fra 
budget 2007 og indregnet effektiviseringskrav. 
 
Socialudvalget og Sundhedsudvalget udgør til sammen 30 % af kommunens 
skattefinansierede driftsbudget. 
 
Budgetoplæget for Socialudvalget er på 630 mio. kr. Heraf er afsat 111 mio. kr. til 
Handicapafdelingen og 30 mio. kr. til Psykiatri afdelingen.  
Derudover er der problemområder der udgør 51 mio. kr., som forvaltningen ønsker 
præsenteret for Socialudvalget.  
 
Budgetoplæget for Sundhedsudvalget er på 190 mio. kr. Heraf udgør 
Bestillerkontoret 114 mio. kr., der svarer til 60 %.  
 
Sundhed og Handicap udgør 76 mio kr. svarende til 40 %. I dette område indgår 
også tilskud til frivilligt socialt arbejder hvortil der er afsat 1,3 mio. kr.  
 
Derudover er der problemområder, der udgør 3 mio. kr. som forvaltningen ønsker 
præsenteret for Sundhedsudvalget. 
 
Tidspunkter for dialogmøder: 
Sundhedsudvalget: Tirsdag d. 4. september kl. 18.00 
Socialudvalget: Onsdag d. 5. september kl. 15.00 

Fraværende: Hanne Welander, Gurli Nielsen i stedet møder Anker Christiansen, 
Anders Hind i stedet møder Gitte Hundstrup, Jane Olesen i stedet møder Ingrid 
Dissing. 
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Mødet hævet, oplæst kl. 16.00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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