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1. Godkendelse af dagsordenen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 51342 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsordenen til mødet den 13. september 2007  

Beslutning - Handicaprådet den 13. september 2007 
Aftalt at dagsorden sendes ud i god tid og senest 1 uge før møder. 
 
Dagsorden godkendt 

Fraværende: Vivi Andersen i stedet møder Steen Møller, Hanne Welander 
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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 14. juni 2007 og d. 9. august 
2007  

Beslutning - Handicaprådet den 13. september 2007 
Referatet godkendt 

Fraværende: Vivi Andersen i stedet møder Steen Møller, Hanne Welander 
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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 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. 
  
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. 
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Fraværende: Jørgen Tousgaard i stedet møder Anders Hind 
  
  
Supplerende sagsfremstilling  

  
På sidste møde blev det besluttet at undersøge hvor mange der er 
medlem af NT-kørselsordningen i Frederikshavn Kommune. 
Lena Christiansen fra NT har oplyst, at der er 475 brugere i Frederikshavn 
Kommune. 
  
  
Indstilling  
Til orientering  
  

Beslutning - Handicaprådet den 13. september 2007 
Taget til efterretning 

Fraværende: Vivi Andersen i stedet møder Steen Møller, Hanne Welander 
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4. 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. 
•        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 
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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 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 
  
  
  
Supplerende sagsfremstilling  
Det blev aftalt på Handicaprådsmødet d. 14. juni 2007, at der på dette 
møde fremlægges oplysninger om målgruppe, program samt dato for 
Tilgængelighedskonference. 
  
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  
  

Beslutning - Handicaprådet den 13. september 2007 
Jane Olesen fremlagde et flot oplæg til tilgængelighedskonferencen, der afholdes 
d. 15. november 2007 i tidsrummet kl. 11.30 - 18.00. Der forventes et 
deltagerantal på ca. 100 personer. 
Udgiften til konferencen bliver på ca. 50.000 kr., som afholdes af Handicaprådets 
budget. 

Fraværende: Vivi Andersen i stedet møder Steen Møller, Hanne Welander 
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5. Henvendelse fra brugerrepræsentant i 
ledsagerordningen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 513402 
Sbh: ANTM 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Handicaprådet har modtaget en anmodning fra Else Aaris Hansen,  
brugerrepræsentant i ledsagerordningen. 
I henvendelsen er der et ønske om at Handicaprådet tager en drøftelse af 
brugerrepræsentantens rolle. 
  
Se vedlagte bilag. 
  
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Henv. fra brugerrepræsentant i ledsagerordning.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Henvendelse fra brugerrepræsentant i ledsagerordning HR 

Beslutning - Handicaprådet den 13. september 2007 
Birgit S. Hansen udtrykte på vegne af Jan Nielsen glæde over, at punktet er sat på 
dagsordenen, og en stor undskyldning, da forvaltningen har været meget glade for 
samarbejdet med brugerrepræsentanten. 
 
Den foreslåede nye ordning i budgetforslag 2008 hilses meget velkommen.  
Dog er der stadig problemer ved ordningen, der skal være fokus på. Det er fint, at 
der stadig er en brugerrepræsentant på området, og at der fortsat skal være 
kursus for nyansatte ledsagere. Der blev på mødet forevist kursusplan. 
Handicaprådet gør opmærksom på den administrative belastning det medfører, 
når ledsagerordningen udvides til at omfatte personer over 67 år. 
 
Fraværende: Vivi Andersen i stedet møder Steen Møller, Hanne Welander 
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6. Børne og Kulturforvaltningen orienterer om 
kørselsordning for special-børn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 513402 
Sbh: ANTM 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Elsemarie Lauvring vil orientere om kørselsordningen 
  
Indstilling  

Orientering 

Beslutning - Handicaprådet den 13. september 2007 
Elsemarie Lauring oplyste, at på møde d. 31. august 2007 blev det aftalt, at 
børnene kan hentes og bringes såvel hos den ene som den anden forælder. Dog 
kan hjemkørsel ikke ændres den samme dag, da der skal gives besked 24 timer 
før kørslen. 
Ordningen med ledsager i taxaen strammes op, så tilbudet kun gælder nærmeste 
voksne pårørende. I det hele taget arbejdes der på at stramme op omkring 
ordningen. 

Fraværende: Vivi Andersen i stedet møder Steen Møller, Hanne Welander 
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7. Elever med særlige krav til adgangsforhold på vores  
skoler  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 513402 
Sbh: ANTM 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Elsemarie Lauvring har følgende tilbagemelding vedr. forespørgsel angående 
elever med særlige krav til adgangsforhold på skoler i Frederikshavn Kommune: 
  
”De skoler, der har nogle elever med særlige krav til adgangsforholdende 
er flg. 
  
Ørnevejen skole   3 elever  
  
Hedeboskolen      2 elever  
  
Abildgårdskolen 11 elever  
  
Strandby skole     1 elev  
  
Ingen af disse udtrykker problemer omkring at kunne udfylde behovene. 
  
Alle de resterende skoler har ingen  elever med særlige krav til 
adgangsforholdende. Mange har givet den tilbagemelding, at de vil kunne 
modtage elever med handicap, da skolen i forvejen er egnet til det, andre 
vil kunne med en rampe el.lign. 
  
Det skal bemærkes, at det jo er et øjebliksbillede, som kan ændres.” 
  
  
Indstilling  
Til orientering 
  
  
  
  

Beslutning - Handicaprådet den 13. september 2007 
Taget til efterretning 

Fraværende: Vivi Andersen i stedet møder Steen Møller, Hanne Welander 
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8. 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 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 
  
  
Supplerende sagsfremstilling  

På sidste møde kom Lena Walsøe Hjortshøj med oplæg, og der blev 
omdelt udkast til pjecer. Ud fra disse drøftes informationsstrategi. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  
  
  

Beslutning - Handicaprådet den 13. september 2007 
Punktet udsat til næste møde, hvor der sendes udkast til pjecer ud sammen med 
dagsordenen. 

Fraværende: Vivi Andersen i stedet møder Steen Møller, Hanne Welander 
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9. Orientering om VISO v/Anders Hind. Punkt fra 
Temadag d. 12. juni 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 513402 
Sbh: ANTM 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
På Handicapmødet d. 14. juni 2007 blev det besluttet at Anders Hind 
orienterer om VISO på dette møde. 
  
  
Indstilling  
Til orientering 

Beslutning - Handicaprådet den 13. september 2007 
Til efterretning 

Fraværende: Vivi Andersen i stedet møder Steen Møller, Hanne Welander 
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10. Eventuelt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 491005 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling 
  
Information fra forvaltningen: 
  
  
  
  
  
  
  
  
Information fra Teknisk forvaltning: 
  
  
  
  
  
  
  
  
Information fra Tilgængelighedsudvalget: 
  
  
  
  
  
  
  
  
Information fra udvalgsmedlemmerne: 
  

Beslutning - Handicaprådet den 13. september 2007 
Information fra Forvaltningen: 
 
På byrådsmødet d. 27. juni 2007 blev besluttet at Anders Hind indtræder i 
Handicaprådet i stedet for Jørgen Tousgaard, og Dan Hansen er suppleant for 
Anders Hind. 
 
Anders Hind oplyser at Handicapafdelingen er igang med at udarbejde en 
udviklingsplan.  
Kurt Nielsen vil gerne, at DSI inddrages i udarbejdelsen af handicappolitikken, og 
han gør opmærksom på, at der skal tages hensyn til den nye FN-konvention ved 
udarbejdelsen. 
Anders Hind er tovholder i projektet.  
 
 
Information fra Teknisk forvaltning: 
Jane Olesen orienterede om konference med titlen "De pårørende - den oversete 
faktor".  
Konferencen handler om de pårørendes rolle i rehabiliteringsindsatsen for 
mennesker med et betydeligt handicap. 
Konferencen finder sted i Ringsted d. 1. november 2007, tilmeldingsfrist d. 18. 
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oktober 2007 og i Vingsted torsdag d. 8. november, tilmeldingsfrist d. 25. oktober 
2007. Yderligere oplysninger kan ses på www.rehabiliteringsforum.dk., og her kan 
tilmelding ske.  
 
Information fra Tilgængelighedsudvalget: 
Jane orienterede om lokalplanforslag og VVM-redegørelse for ferie- og 
fritidsområde Palm City. 
I lokalplanforslaget mangler der at blive tilføjet, om der etableres 
handicapparkeringspladser. I bygningsreglement af 1995 bør der for hver 25 p-
pladser være 1 - 2 afmærkede handicapparkeringspladser, hvoraf den første skal 
have mål til en kassebil. 
Der er dog i lokalplanforslaget under Veje, stier og parkeringsforhold tilføjet: Veje, 
stier og parkeringsarealer skal så vidt muligt anlægges således, at de tilgodeser 
bevægelseshæmmedes færdsel. 
 
Der er ikke modtaget øvrige lokalplanforslag. 
 
 
Information fra Udvalgsmedlemmerne: 
 
Birgit Hansen orienterer om en forespørgsel fra Bjarne Kvist, der går på, om 
Handicaprådet er i stand til at medfinansiere en elevator til Kunstmuseet i 
Frederikshavn. Handicaprådet ønsker at modtage en mere konkret ansøgning, og 
så vil sagen blive behandlet på næste møde. 
 
Handicaprådet synes det er vigtigt at alle møder op til møderne.  
Handicaprådsmedlemmer er forpligtet til at informere deres suppleant, når de ikke 
kan deltage, så suppleanten kan træde til. Handicaprådet savner Hanne 
Welander/suppleantens tilstedeværelse. 
 
Fraværende: Vivi Andersen i stedet møder Steen Møller, Hanne Welander 

        

11. Høring vedrørende ny rygelov  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 513402 
Sbh: ANTM 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Den 15. august 2007 træder den nye rygelov i kraft. 
Loven indfører som udgangspunkt et rygeforbud i det offentlige rum. 
Det offentlige rum defineres som arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, 
skoler, serveringssteder og alle indendørs lokaliteter, som offentligheden 
har adgang til. På arbejdspladser må der dog stadig ryges på 
enkeltmandskontorer og i rygerum med gode udluftnings- eller 
ventilationsmuligheder. 
  
Den enkelte arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal 
være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.  
Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og hvor 
der på 
arbejdspladsen må ryges, samt oplysning om konsekvenserne af 
overtrædelse af arbejdspladsens rygelov. 
  
Indstilling  
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Rygeloven drøftes og videre behandling aftales. 
  

  
  
Beslutning - MED Hovedudvalget 16. august 2007  
Rygeloven blev drøftet.  
MED Hovedudvalget anbefaler, at rygestopkurser finansieres af 
arbejdspladsen.  
  
MED Hovedudvalget aftalte, at rygeloven sendes til MED 
forvaltningsudvalgene og MED Administration til lokal udmøntning. 
  
MED forvaltningsudvalgene og MED Administration skal tage stilling til den 
lokale udmøntning af rygeloven. Der skal udarbejdes forslag til hvordan den 
nye rygelov kan håndteres i driftsområderne/institutionerne/de 
administrative bygninger m.m.  
  
Til hjælp vedlægges vejledning samt spørgsmål og svar om reglerne fra 
Arbejdstilsynet.  
MED forvaltningsudvalgene og MED Administration har også mulighed for 
at få assistance fra Arbejdsmiljøenheden for en orientering om de krav og 
muligheder der er i den ny rygelov. 
  
Forslag til hvordan rygeloven kan håndteres i 
driftsområderne/institutionerne/de administrative bygninger m.m. sendes til 
Hovedudvalget senest den 1. november 2007. 
  
Hovedudvalget udarbejder efterfølgende en overordnet rygepolitik samt 
retningslinier efter de indkomne forslag. 
  
  
Fraværende: Jan Nielsen, Mikael Jentsch,  Lone Hintze, Marianne 
Jørgensen og Jan Nielsen 
  
  
Supplerende sagsfremstilling  
Sagen ønskes til høring i Handicaprådet inden MED-møde Social, der 
holdes d. 12. oktober 2007. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  
  

  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 lov om røgfri miljøer.pdf 

Bilag  Fordeling   
1. Lov om røgfrie miljøer MED HU 

Bilag    Fordeling  
1 Lov om røgfri miljøer HR 

Beslutning - Handicaprådet den 13. september 2007 
Handicaprådets udmelding vedrørende den nye rygelov er, at de er enige i 
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intentionerne i loven, og det er op til den enkelte institution at benytte de 
muligheder, der findes i loven. Man skal have diskussionen ude på instititionerne 
og det enkelte sted, og der vælge, hvordan man forvalter loven. 

Fraværende: Vivi Andersen i stedet møder Steen Møller, Hanne Welander 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18.00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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