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1. Godkendelse af dagsordenen  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 

Beslutning - Handicaprådet den 11. oktober 2007 
Dagsorden godkendt 
 
Fremover sendes der også dagsorden med post til suppleanter. 

Fraværende: Henrik Ekelund - i stedet mødte Grete Kristensen 

        

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra mødet den 

Beslutning - Handicaprådet den 11. oktober 2007 
Referat godkendt. 
 
Fremover sendes der også referat med post til suppleanter 

Fraværende: Henrik Ekelund - i stedet mødte Grete Kristensen 
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3. Orientering om kommunal tandpleje  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: ANTM 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
Overtandlæge Kirsten Thyø orienterer om tilbudene fra den kommunale 
tandpleje til de svageste psykisk/fysisk handicappede. Tandplejeopgaven 
lå tidligere under Nordjyllands Amt i Hammer Bakker, men pr. 1. januar 
2007 overtog kommunerne opgaven. 
  
Indstilling  
Til orientering 

Beslutning - Handicaprådet den 11. oktober 2007 
Kirsten Thyø var til stede og orienterede om den kommunale tandpleje.  
 
Frederikshavn Kommunale tandpleje yder ud over andre former for tandpleje også 
specialtandpleje.  
 
Dette tilbud henvender sig til personer mellem 18 og 67 år, som ikke kan bruge det 
almindelige tandplejetilbud. Indstilling til specialtandplejen kan komme fra 
mennesker omkring de pågældende borgere, og der kan også ske henvisning fra 
børnetandplejen. 
 
Specialtandpleje opgaven lå indtil 1. januar 2007 hos amtet, og Frederikshavn 
Kommune har overtaget 85 borgere fra amtet.  
 
Specialtandplejeklinikken ligger bagved Ravnshøj Skole. Klinikken er åben hver 
torsdag.  
Der er ved tandplejen oprettet et team, der skal tage sig af specialtandplejen. 
 
Vores brugere tilbydes forebyggende tandpleje, så den egentlige tandbehandling 
bliver så lille som muligt. 
Der er brugerbetaling på Specialtandpleje, prisen i 2007 er 1.515 kr. om året. 

Fraværende: Henrik Ekelund - i stedet mødte Grete Kristensen 

        

4. 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 
  
Beslutning - Handicaprådet 14. juni 2007  
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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 
  
  
Supplerende sagsfremstilling  

Britta Andersen fra Børne- og Kulturforvaltningen kommer og giver en 
opfølgende orientering om ungdomsuddannelse. 
  
Indstilling  
Til orientering 
  

Beslutning - Handicaprådet den 11. oktober 2007 
Britta Andersen redegjorde for hvor langt man er kommet med projektet. Der 
forventes at være ca 12 personer igang med uddannelsen pr. år. Der er ikke 
nogen, der har søgt om en ungdomsuddannelse, som ikke har fået tilbudet. 
Der arbejdes på tværs i kommunen, og der er brugt tid til at få samarbejdet 
igangsat. Tilbudet skal beskrives, og det er noget nyt, at ungdomsuddannelsen 
foregår på et uddannelsessted. 
De unge får en individuel læseplan fra UUV 
Kurt Nielsen spurgte ind til hvor mange, der er igang med uddannelsen lige nu, og 
om antallet skyldes, at tilbuddet ikke er klar endnu. 
Han rejste også spørgsmålet om hvorfor Frederikshavn Kommune ikke laver 
uddannelsen i Frederikshavn Kommune i stedet for at gå sammen med Hjørring 
Kommune. Britta svarede, at det skyldes, at Specialskolen i Hjørring har 
erfaringen, samt overvejelser omkring det mulige med en tidsfrist på et halvt år, for 
det handler om at skaffe den økonomiske basis for at kunne lave tilbud med 
kvalitet. 
Handicaprådet har ønske om en jævnlig opfølgning, da der er megen interesse for 
at følge uddannelsen. Punktet tages op på Handicaprådets møder løbende, næste 
gang om ca. et halvt år. 

Fraværende: Henrik Ekelund - i stedet mødte Grete Kristensen 

        

5. Voksenspecialundervisningen  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: ANTM 

  

Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling  
På sidste handicaprådsmøde blev der spurgt om hvilke 
voksenspecialundervisningstilbud der findes, og nedenstående spørgsmål 
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er efterfølgende blevet stillet: 
  
Administration og organisering: 
  
- Hvilke tilbud har kommunen? 
- Hvilken forvaltning har ansvaret for området? 
- Hvordan er området finansieret? 
- Hvilke udbydere har kommunen aftale med? 
- Hvordan sikrere kommunen, at også borgere med behov for tilbud i 
slutningen af året, får tilbuddet honoreret? 
- Hvilke aftaler har kommunen med sygehusene i regionen om overlevering 
af oplysninger om. at en af kommunens borgere har behov for 
undervisning efter hospitalsophold? 
- Hvilke handicapgrupper er dækket ind i vores kommune eller 
nabokommune, som der er aftale med? 
  
Visitation: 
  
- Hvem visiterer til tilbuddet? 
- Hvilken uddannelse har kommunens visitatorer? 
- Hvordan håndteres visitationen i forhold til undervisningstilbud i 
kommunen? 
- Er der faste procedurer for visitation og for eventuel revisitation? 
- Hvis ja, da hvilke? 
  
  
Britta Andersen fra Børne- og Kulturforvaltningen kommer og orienterer 
  
  
Indstilling  
Til orientering 
  

Beslutning - Handicaprådet den 11. oktober 2007 
Britta Andersen oplyste, at kommunen overtog opgaven 1. januar 2007, og at 
bevillingen ligger hos Børne- g Kulturforvaltningen og Socialforvaltningen. Man får 
som borger refunderet sine udgifter hos Børne- og Kulturforvaltningen. 
Der er ingen visitation til tilbudet. 
Anders Hind oplyste, at der er voksenspecialundervisning efter nøjagtig de samme 
regler - og de samme tilbud som der hidtil har været. Der er nøjagtig den samme 
tilgang. 
Punktet skal på til mødet i december. 

Fraværende: Henrik Ekelund - i stedet mødte Grete Kristensen 

        

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. 
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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> 
  

Supplerende sagsfremstilling  

Oplysninger vil foreligge til mødet 
  
Indstilling  
Til orientering 
  
Beslutning - Handicaprådet 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 
  
  
  
  
Supplerende sagsfremstilling  

Der er udarbejdet økonomioversigt vedrørende år 2007 for Handicaprådet. 
Den vedlægges som bilag.  
  
Derudover er der udarbejdet nedenstående forslag til retningslinier vedr. 
bevilling af medfinansiering til tilgængelighed: 
  
Forretningsordenen for Handicaprådet i Frederikshavn Kommune, blev 
vedtaget på Handicaprådets møde d. 22.05.2006. I forretningsorden er der 
belyst Handicaprådets opgaver.  
  
Frederikshavn Kommune har derudover et ønske om, at varetage de 
handicappedes integrering i det fysiske miljø. Herunder er det 
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Handicaprådets opgave at sikre information, orientering, fremkommelighed 
og sikkerhed for handicappede og fysisk svage personer. 

� Forbedring af trafikale forhold for fysisk svare persongrupper  
� Gadebelægning for blinde og svagtseende  
� Udvikling af informationssystem for synshandicappede  
� Akustiske forbedringer og etablering af bedre hørebetingelser for 

hørehandicappede i offentlige bygninger  
� Forbedring af handicappedes boligforhold og servicemuligheder  
� Oprettelse af handicapparkeringspladser  
� Forbedring af adgangsforholdene til rekreative områder  
� Sikre Handicaprådet mulighed for at fremkomme med udtalelser til 

krav, som byrådet ifølge lovgivningen kan stille til andelsboliger og 
lignende – især hvad angår niveauforskelle.                 

  
  
  
Fra Det Rådgivende Handicapudvalg i gl. Frederikshavn kommune er der 
overført uforbrugte midler til tilgængelighedsprojekter. På det grundlag har 
Handicaprådet for nuværende i 2007 1,37 millioner til medfinansiering, og 
der vil årligt tilgå ca. 200.000 kr. 
  
En medfinansiering kan ydes, enten ved at Handicaprådet kommer med 
forslag til et relevant formål, eller Byrådets udvalg ansøger Handicaprådet 
om midler vedrørende tilgængelighed.  
  
Handicaprådet har mulighed for at give tilsagn om medfinansiering af hele 
det ansøgte beløb eller til en del af det, og der er også mulighed for at give 
afslag til medfinansiering. 
  
Forudsætningen for at Handicaprådet kan yde medfinansiering er, at der er 
frie midler i Handicaprådets budget, og at disse ikke er forudbestemt til 
andre formål. 
  
Indstilling  
Til godkendelse 
  

  
  

  
  

 
 
Elektroniske bilag: 

 Handicaprådets Økonomioversigt 2007.pdf 

Bilag    Fordeling  
1. Handicaprådets Økonomioversigt 2007 HR 

Beslutning - Handicaprådet den 11. oktober 2007 
Der blev aftalt, at vi skal have et ekstramøde i forhold til handicaprådets økonomi 
og kriterier herfor. 

Fraværende: Henrik Ekelund - i stedet mødte Grete Kristensen 
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7. Orientering om rammeaftalerne på socialområdet og 
specialundervisningsområdet 2008  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: antm 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
Rammeaftalerne 2008 på social- og specialundervisningsområdet mellem 
kommunerne i regionen og Region Nordjylland indgås den 15. oktober 
2007.  
  
Hovedformålet med rammeaftalerne er at sikre det nødvendige udbud af 
pladser i Region Nordjylland inden for de specialiserede området på det 
såkaldte ”kan-område”, samt aftale mellem kommunerne og regionen om 
driftsherreopgaven for de enkelte institutioner. Udbud og efterspørgsel er 
vurderet på baggrund af de kommunale redegørelser, som blev udarbejdet i 
foråret 2007. Den kommunale redegørelse for Frederikshavn Kommune var 
i høring i Handicaprådet d. 28. marts 2007.  
  
De vedlagte udkast til rammeaftaler er anbefalet til godkendelse i 
byråd/kommunalbestyrelser og Regionråd af Kommunekontaktrådet d. 24.8. 
07 og i Kontaktudvalget 30.8. 07, og behandles i de politiske udvalg samt 
Byrådet i oktober.  
  
Generelt kan det siges, at kommunerne ikke forventer væsentlige ændringer 
i forbruget af pladser i 2008. Dette er i overensstemmelse med den 
indgåede hensigtserklæring, som løber til udgangen af 2008.  
De væsentligste ændringer i de ny rammeaftaler er: 

� Ændringer og omlægning på specialbørnehjemmene. På kort sigt 
oprettelse af midlertidig afdeling i Brønderslev samt en 
sammenlægning af to afdelinger i Aars i nyopført bygning. En 
arbejdsgruppe arbejder med bud på en langsigtet udvidelsesplan, 
hvor nybyggeri forventes at erstatte den midlertidige afdeling i 
Brønderslev, og hvor muligheder for driftsfællesskab undersøges  

� Udbygning af pladser til borgere med erhvervet hjerneskade. 
Kommunalt byggeri med 8 døgnpladser i Sindal til personer i alderen 
18-67 år med moderat til svær hjerneskade. Regionalt byggeri i 
Nykøbing Mors med 8 pladser til personer i alderen 18-67 år med 
svære og meget svære handicaps/hjerneskade. 28 pladser på 
Attruphøj i Aalborg. 20 botilbud til sindslidende.  

� Oprettelse af rehabiliteringscenter for flygtninge. Omlægning af 6 af 
de nuværende 12 revaliseringspladser  

� Ændring af antal pladser på hhv. Aalborgskolen og Døvblindecentret  
� Videreførelse af fokusområderne for 2007 samt tilføjelse af følgende 

nye fokusområder: 
� Psykisk handicappede: Analyse af forventet kapacitetsstigning 

i Aalborg og Hjørring kommuner, Ældreanalyse – tilbud til 
ældre psykisk handicappede – herunder ældre psykisk 
handicappede  

� Evaluering af faglige netværk  
  
  
Indstilling:  
Til orientering  
  

  
Bilag    Fordeling  
2. Udkast til Rammeaftale Sociale område HR 
3. Udkast til Rammeaftale Specialundervisningsområdet HR 
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Elektroniske bilag: 

 Endeligt udkast til rammeaftale sociale område 2008.pdf 
 Endeligt udkast til rammeaftale specialundervisning 2008.pdf 

Beslutning - Handicaprådet den 11. oktober 2007 
Taget til efterretning 

Fraværende: Henrik Ekelund - i stedet mødte Grete Kristensen 
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8. Orientering om tværkommunal rammeaftale på "skal 
området" samt de hidtidige kommunale institutioner,  
selvejende og private institutioner  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: ANTM 

  

Besl.komp: HR Sagsfremstilling  
Kommunekontaktrådet har d. 24.8. 07 anbefalet, at der parallelt med 
indgåelsen af rammeaftalerne med Region Nordjylland – ”kan- området”, 
indgås en rammeaftale mellem de nordjyske kommuner, som dækker de 
øvrige kommunale sociale tilbud og institutioner. Området omfatter de tilbud 
og institutioner, der i strukturreformprocessen benævnes ”skal.-området”, 
tillige med de hidtidige kommunale institutioner samt selvejende og private 
institutioner. Dvs. kommunale specialinstitutioner og specialtilbud indenfor: 

� Socialt udsatte børn og unge  
� Misbrugsbehandling (den lægelige del)  
� Specialundervisning for børn  
� Specialundervisning for voksne  
� Revalideringstilbud efter arbejdsmarkedslovgivningen (ikke 

serviceloven)  
� Kommunale botilbud mv.  

  
Hovedformålet med aftalen er: 

� At aftale et forpligtende samarbejde og høringsprocedurer for at sikre 
alle kommuner et optimalt planlægningsværktøj  

� At få oprettet en fælles base og oversigt over alle tilbud og 
institutioner, uanset om det er ”kan”, ”skal”, eller eksisterende 
institutioner eller selvejende/private.  

  
I vedlagte bilag fremgår det, at rammeaftalen træder i kraft pr. 1. januar 
2008. Der gøres opmærksom på, at for så vidt angår 
specialundervisningsområdet træder den fremsendte rammeaftale først i 
kraft pr. 1. august 2008, idet der allerede på dette område eksisterer en 
aftale, som løber frem til 1. august 2008. 
  
Indstilling:  
Til orientering 
  

  

  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 Den kommunal rammeaftale.pdf 

Bilag    Fordeling  
4. Tværkommunal  rammeaftale  HR 

Beslutning - Handicaprådet den 11. oktober 2007 
Taget til efterretning 

Fraværende: Henrik Ekelund - i stedet mødte Grete Kristensen 
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9. Sagsbehandlingsfrister i Social - Sundheds og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen  

  

  

  Åben sag  
  

Sagsnr: 513402 

Sbh: ANTM 

  

Besl.komp: HR 
Sagsfremstilling  
  
Der skal fastsættes sagsbehandlingsfrister for alle sagstyper i Social- 
Sundheds og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Ny Frederikshavn Kommune. 
Der har været fastsat forskellige frister på de samme sagstyper i 
henholdsvis gammel Frederikshavn Kommune, gammel Sæby Kommune 
og gammel Skagen kommune. Alle disse frister skal nu harmoniseres så 
borgerne i Ny Frederikshavn Kommune får et samlet regelsæt med 
sagsbehandlingsfrister at forholde sig til.  
  
Jf. retssikkerhedsloven § 3 skal kommunen fastsætte en frist for hvor lang 
tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke 
kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår 
ansøgeren kan forvente en afgørelse. Opgaven består altså i at fastsætte 
en generel frist i alle de typer af sager hvor der bliver truffet afgørelse.  
  
Ifølge vejledningen til retssikkerhedsloven skal kommunen:  

-          behandle spørgsmål om hjælp hurtigst muligt,  
-          fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en 

afgørelse; fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper,  
-          give borgeren besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en 

konkret sag ikke kan overholdes og  
-          oplyse om hvilke frister som gælder i kommunen. 

  
Der er ikke i retssikkerhedsloven eller dens forarbejder givet anvisninger på, 
hvor korte eller hvor lange fristerne kan være. Det er derfor 
kommunalbestyrelsens opgave at fastsætte fristerne for at træffe afgørelse, 
som led i lokale prioriteringer af, hvordan kommunens samlede ressourcer 
bedst anvendes. Enkelte frister kan dog være fastsat i love. 
  
Loven indeholder ikke anvisninger på, fra hvilket tidspunkt fristerne 
begynder at løbe. Fristen regnes normalt fra det tidspunkt hvor borgeren har 
indgivet sin ansøgning, eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over 
–eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter 
tiden indtil borgeren har fået sin afgørelse. 
  
Efter loven er det ikke et krav, at der for hver individuel ansøgning skal 
træffes en beslutning om, hvad fristen i den konkrete sag skal være. 
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte generelle frister for forskellige 
sagstyper. Der skal fastsættes frister inden for hvert enkelt sagsområde. 
Frister kan være længere for typer af de sager, som erfaringsmæssigt 
kræver længere tid, før der kan træffes en afgørelse, og der kan fastsættes 
kortere frister for sager, som normalt kan afgøres hurtigt. Det vil være 
hensigtsmæssigt, at fristerne er realistiske, fx at de svarer til den tid, der i 
praksis går med at behandle 80-90 % af den pågældende sagstype.  
  
Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres. Der er ikke fastsat nærmere 
regler om, hvordan fristerne skal offentliggøres, eller om offentliggørelse 
skal ske på en bestemt måde. Kommunalbestyrelsen afgør derfor, hvordan 
dette skal ske. En mulighed kan fx være at offentliggøre de fastsatte frister i 
den lokale presse eller udsende oplysningerne til borgerne i kommunen fx i 
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en kommunal vejviser eller lignende. Man kan også have opslag om 
fristerne i forvaltningerne på biblioteker eller på kommunens hjemmeside på 
internettet, ligesom de kan offentliggøres i medier, som er tilgængelige for 
borgere med fx synshandicap. 
  
  
Indstilling  
Til godkendelse 
  

  

 
 
Elektroniske bilag: 

 Bilag Sagsbehandlingsfrister.pdf 

Bilag    Fordeling  
5. Sagsbehandlingsfrister HR 

Beslutning - Handicaprådet den 11. oktober 2007 
Handicaprådets tilbagemelding er som Else Aaris Hansen sagde: Vi trækker en 
streg i sandet, og går ud fra, at fristerne overholdes. Sagsbehandlingsfristerne er 
godkendt. 
 
Handicaprådet vil følge op på, hvordan det går fremover. 

Fraværende: Henrik Ekelund - i stedet mødte Grete Kristensen 
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10. 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 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 
  
  
Supplerende Sagsfremstilling  

Der er fra Hjælpemiddelområdet modtaget tre udkast til pjece og 
information, som der drøftes informationsstrategi ud fra. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  

Bilag    Fordeling  
6. Pjece: Når du har fået et hjælpemiddel HR 
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Elektroniske bilag: 

 Pjece Når du har fået et hælpemiddel sept 07.pdf 
 Ny info om hjælpemiddelområdet 27 9 07.pdf 
 Info Høreomsorg 27 9 07 1.pdf 

7. Information om hjælpemiddelområdet HR 
8. Information om Høreomsorg HR 

Beslutning - Handicaprådet den 11. oktober 2007 
Handicaprådet fandt det modtagne materiale dækkende og flot. Der var et par 
tilføjelser, som videregives til Lena Walsøe Hjortshøj. Handicaprådet foreslår, at 
pjecerne publiceres på Frederikshavn Kommunes borgerportal, i Borgerservice, 
Sund By butikker, Biblioteker, Ældrecentre, Sygehuse, Lægehuse, hos 
Speciallæger og Fysioterapeiter. 

Fraværende: Henrik Ekelund - i stedet mødte Grete Kristensen 

        

11. 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 11. oktober 2007 
Information fra Forvaltningen 
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Anders Hind kom med en invitation fra Handicapafdelingen til Handicaprådet om 
kan komme ud og se tilbudene på Baldersvej. Det blev besluttet at næste 
Handicaprådsmøde holdes på Baldersvej. 
 
Af Budgetforhandlingerne fremgår det, at der i Socialforvaltningen skal foretages 
en forvaltningsrevision i 2008, og Handicapområdet og Ældreområdet er udvalgt 
hertil. 
 
 
 
Information fra Teknisk forvaltning: 
Intet 
 
 
Information fra Tilgængelighedsudvalget 
 
1. Endelig vedtagelse af Lokalplan for boligområde ved Gærum Skole  
 
I denne lokalplan er der ikke behov for at få tilføjet noget om tilgængelighed, da 
der er tale om en lokalplan for et nyt boligområde. 
 
2. Endelig vedtagelse af Lokalplan for Skiveren Camping 
 
I denne lokal er der ikke behov for at få tilføjet noget om tilgængelighed, da der er 
tale om en lokalplan for et fritidsområde. 
 
3. Forslag til Lokalplan for et boligområde øst for Knivholt bæk 
Denne lokalplan er endnu ikke godkendt af byrådet. Her er der heller ikke et behov 
for at få tilføjet noget om tilgængelighed, da der er tale om en lokalplan for et 
boligkvarter. 
 
4. Forslag til Lokalplan for Centerområde ved Suderbovej Øst 
Denne lokalplan er endnu ikke godkendt af byrådet. Lokalplanen er udarbejdet for 
at skabe mulighed for etablering af erhverv eller butikker for overvejende 
pladskrævende varegrupper. Der er i lokalplanen taget højde for 
Tilgængelighedsudvalgets anbefalinger med hensyn til p-forhold. 
 
5. Forslag til Lokalplan for Kalkværksvej 
Denne lokalplan er endnu ikke godkendt af byrådet. Lokalplanen er udarbejdet 
med henblik på at etablere et nyt område til bolig og offentlige formål. Der er i 
lokalplanen taget højde for Tilgængelighedsudvalgets anbefalinger med hensyn til 
p-forhold. Dog har udvalget ændring til faktaboks ved pkt. 8.3 ”minimum 30 meters 
gangafstand ændres til maksimum 30 meters gangafstand. 
 
6. Forslag til Lokalplan for bevaring af ejendommen Østkystvejen 363 i Voerså 
Denne lokalplan er endnu ikke godkendt af byrådet. Lokalplanen er udarbejdet 
med det formål at bevare den eksisterende boligbebyggelse på ejendommen. I 
denne lokalplan er der ikke behov for at få tilføjet noget om tilgængelighed, da der 
er tale om en lokalplan for der skal sikre bevaringen af en gammel bygning. 
 
7. Forslag til Lokalplan for centerområde 1-4 for Skagen bymidte 
Lokalplanen er endnu ikke godkendt i byrådet. Denne lokalplan er udarbejdet med 
henblik på at understøtte kommuneplanens målsætning om at videreudvikle by- og 
boligmiljøer, veje og pladser mv. æstetisk forsvarligt og med respekt for den lokale 
bygge- og 
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bygningskultur. Der ikke behov for at få tilføjet noget om tilgængelighed i den 4 
lokalplaner for Skagen bymidte. 
 
8. Tilgængelighedskonferencen den 15. september 2007 
Indbydelser sendes ud i uge 41 med tilbagemeldingsfrist d. 5. november 2007. 
 
 
Information fra Udvalgsmedlemmerne 
 
Else Marie Lauvring 
Der er modtaget projektmidler til et projekt omkring søskende til handicappede 
børn. 
Der er lavet udkast til en pjece om handicappede børn, udkastet vises på næste 
Handicaprådsmøde. 
 
 
Kurt Nielsen  
Har modtaget en henvendelse fra Arkitektfirmaet Øivind Jørgensen. Den drejer sig 
om en ansøgning om midler fra "Tilgængelighedspuljen 2007", hvor der er søgt 
om støtte til at forbedre adgangsforholdene ved Flade Kirke, Jerup Kirke og 
Lyngså Kirke. Han havde brug for en udtalelse fra Handicaprådet. Handicaprådet 
har kigget på sagen, og anbefaler en forbedring af adgangsforholdene ved de tre 
kirker.  
 
Spørgsmål:  
Flere klager over for lidt støtte til svage børn. De nye kommuner svigter nogle af 
de allersvageste børn - blinde, svært ordblinde, autister m.fl. - når det gælder den 
vidtgående specialundervisning. Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning 
med sekretariat i Undervisningsministeriet behandlede i Skoleåret 2005-2006 165 
sager, alene i 2007 er antallet af klager omkring 300. DSI's repræsentant i nævnet 
morten Carsson, er ikke i tvivl om, at kommunerne af økonomiske grunde er ved 
at indføre en langt mere restriktiv praksis, end det var tilfældet i amterne. 
"Klagerne går næsten alle sammen på nedskæringer i antallet af støttetimer. I 
langt de fleste tilfælde får klagerne ret. Kommunerne forsøger at stramme op på et 
område, som går ud over nogle af samfundets svageste." Morten Carlsson, der 
også er formand for Landsforeningen Autisme. "Desværre ser vi blot toppen af 
isbjerget, for det er kun de mest ressourcestærke forældre, der orker at køre en 
klagesag," siger han. (jyllandsPosten) 
Hvor mange klager har Frederikshavn Kommune modtaget? 
Forvaltningen undersøger 
 
Handicaprådet vil gerne have Gitte Hundstrup til at komme og fortælle om hvordan 
den ekstra bevilling til genoptræning i 2008 skal anvendes. 
 
 
Else Aaris Hansen  
oplyser, at hun er indkaldt til møde angående Ledsagerordningen d. 23.10. 2007. 
 
 
Birgit S. Hansen 
Der er i Budget 2008 afsat 1,6 mill. kr. til ledsagerordningen for o67 årige. 
 
Der skal udarbejdes Handicappolitik for Frederikshavn Kommune, og vi hører 
nærmere om det senere. 
 
Senhjerneskadeområdet har bestemt, at Frederikshavn Kommune skal finde en 
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kontaktperson vedr. udskrivning af borgere fra sygehus til kommunalt regi 
 
Anders Hind 
orienterer om udviklingsplan på mødet i november eller i december 
 
Sekretæren 
Der er indtil nu tilmeldt 4 deltagere til KL' s Handicap- og Psykiatrikonference 2007 
d. 19. november på Nyborg Strand. 
 
Der er indtil nu tilmeldt 5 deltagere til VISO-temadagen d. 26. oktober i Aalborg 
 
Så snart vi har datoer for udvalgsmøderne i 2008 udarbejder vi mødekalender for 
Handicaprådet vedrørende 2008.  
 
Vedrørende udbetaling af diæter og kørsel i forbindelse med 
Handicaprådsmøderne i 2007, så må de udfyldte blanketter vedrørende tidligere 
møder gerne sendes til Anni Thomsen i løbet af november måned, så 
udbetalingerne kan komme med i regnskabet for 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraværende: Henrik Ekelund - i stedet mødte Grete Kristensen 
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Mødet hævet, oplæst kl. 17.45 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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