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1. Godkendelse af dagsordenen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 51342 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 13. december 2007  

Beslutning - Handicaprådet den 13. december 2007 
Dagsorden godtkendt 

Fraværende: Hanne Welander 

        

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 513402 
  
Besl.komp: HR 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra mødet den 8. november 2007  

Beslutning - Handicaprådet den 13. december 2007 
Referat godkendt 

Fraværende: Hanne Welander 

        

3. 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 
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 
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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 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 
  
  
Supplerende sagsfremstilling  
Tidsramme 10 minutter 
Som aftalt på Handicaprådets møde d. 11. oktober 2007 kommer Britta 
Andersen fra Børne- og Kulturforvaltningen og orienterer. 
  
Indstilling  
Til orientering 
 
 
Elektroniske bilag: 

 DokAjour-627830-v1-forslag til organisering af USB december 2007.pdf 
 DokAjour-628131-v1-Folder - ungdomsudd til alle med særlige 

behov.pdf 

Beslutning - Handicaprådet den 13. december 2007 
Britta Andersen havde fremsendt to udkast til informationsmateriale vedr. 
ungdomsuddannelsen. 
Den ene folder er et beslutningsoplæg, og den anden folder har den unge som 
målgruppe.  
På grund af tidspres skulle disse foldere til høring i handicaprådet nu. 
 
Voksenspecialundervisningen sættes på Handicaprådets møde i marts 2008 
 
Taget til efterretning 
 
Fraværende: Hanne Welander 
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4. Træning 2008 v/Gitte Hundstrup  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Tidsramme 10 minutter. 
Gitte Hundstrup kommer og orienterer om planerne i træningsområdet for 
2008 
  
Indstilling  
Til orientering 

Beslutning - Handicaprådet den 13. december 2007 
 
I budget 2008 er Træningsområdet tilført 3,5 millioner, da der kommer flere og 
flere opgaver til området.  
 
De regionale sygehuse yder fortsat en del ambulant genoptræning der kan 
klassificeres som almen genoptræning i henhold til sundhedslovens § 140. Disse 
opgaver forventes overført til kommunen i endnu større omfang end det har været 
tilfældet i 2007. Det nødvendiggør en udvidelse af terapeutsrssourcerne på 
Træningscentrene. 
 
Der er en stigende efterspørgsel på genoptræningspladser, og dette nødvendiggør 
en udvidelse af de nuværende genoptræningspladser på Caspershus fra to til fire. 
 
Borgere der visiteres til en aflastningsplads kommer i stor grad umiddelbart efter 
endt sygehusindlæggelse.Disse borgere befinder sig ofte i en uafklaret situation 
med behov for genoptræning. Efter sundhedslovens indførelse er denne gråzone 
blevt afdækket og disse borgere medbringer nu en genoptræningsplan fra 
sygehuset. Dette nødvendiggør en udvidelse af fysioterapeutkapaciteten på 
Kastaniegården, her tilføres pr. 01.01.2008 en 32 timers stilling. 
 
De nye genoptræningsydelser som kommunen har overaget fra regionerne 
nødvendiggør en udvikling af de faglige kvalifikationer og kompetancer hos fysio- 
og ergoterapeuterne på Træningsområdet. 
 
Der opleves et stadigt stigende behov for tilknytning af en rehailiteringskoordinator 
til borgere med komplekse følger efter senhjerneskade. Kommunen har efter 
kommunalreformen fået ansvaret for den samlede rehabiliteringsindsats. Der er 
ansat en rehabiliteringskoordinator, men på grund af det store pres skal der 
ansættes en mere. 
 
Den store udvidelse af de sundhedsfremmende og forebyggende 
holdtræningstilbud har medført et stigende behov for en stor træningssal på 
Skagen Træningscenter. Mulighederne for en udvidelse undersøges. 
 
Genoptræningsydelser til børn er hidtil som udgangspunkt blevet betragtet som 
speicialiseret genoptræning. Det har nu vist sig, at kommunen modtager 
genoptræningsplaner vedrørende børn med diverse skader og handicap. Denne 
opgave vil vi godt kunne løse i kommunalt regi, men den vil medføre 
terapeutmæssige ressourcetilgang og kompetenceudvikling. Der arbejdes på 
nuværende med igangsættelse af en analyse af de nuværende og fremtidige 
træningsydelser til børn. Det påtænkes gennemført i samarbejde med Sundheds- 
og udviklingsafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen. 
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Fraværende: Hanne Welander 
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5. Orientering om to pjecer fra Børne - og 
Kulturforvaltningen ang. Børn og Unge med Handicap  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Tidsramme 5 minutter 
Børne- og Kulturforvaltningen har fremsendt  udkast til to pjecer vedrørende Børn og 
unge med Handicap. Den ene pjece er en orientering til familien og den anden er en 
orientering til fagpersoner 
  
Indstilling  
Til orientering 
  

  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pjece forside familien.pdf 
 Pjece ndholdsfortegnelse til familien.pdf 
 Pjece orientering til familien.pdf 
 Pjece forside til fagpersoner.pdf 
 Pjece indholdsfortegnelse til fagpersoner.pdf 
 Pjece orientering til fagpersoner.pdf 

Bilag    Fordeling  
1 Pjece forside til familien HR 
2. Pjece Indholdsfortegnelse til familien HR 
3.  Pjece orientering til familien  HR 
4. Pjece forside til fagpersoner HR 
5. Pjece indheldsfortegnelse til fagpersoner HR 
6. Pjece orientering til fagpersoner HR 

Beslutning - Handicaprådet den 13. december 2007 
Handicaprådet finder, at pjecerne har et godt indhold. 
 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Hanne Welander 
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6. Høring vedrørende katalog over kvalitetsstandarder 2008 
  
  

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

Sagsfremstilling  
Tidsrammen er 10 minutter 
Kvalitetskatalog 2008 indeholder de kvalitetsstandarder, som Bestiller- og 
Myndighedskontoret i 2008 træffer afgørelse om hjælp i henhold til.   
  
Kvalitetskataloget er udarbejdet på baggrund af de for 2007 gældende 
standarder, med følgende anbefalede justeringer af ordlyden og indholdet: 
  
  
1.1. og 1.4 Personlig hjælp 
Under kategorien ”Personlig hjælp” er ydelsen ”Tryghedsbesøg” indføjet i 
henhold til budgettet for 2008. 
  
  
1.3. Madservice til borgere i eget hjem og ældrebolig 
Standarden er reduceret i indhold i forhold til tidligere, idet de afsnit der 
vedrører kontraktforhold er slettet og nu udelukkende fremgår af 
leverandørkontrakten.  
  
Gæstemad kan ikke visiteres, og efterspørges ifølge den kommunale 
leverandør ikke. Det foreslås derfor, at denne ”ydelse” fremadrettet 
udelukkende kan tilbydes som tilkøbsydelse uden kommunalt tilskud.  
  
Der foreslås følgende formulering i standarden: ”Borgeren har mulighed for 
at bestille gæsteportioner (undtaget herfra er imidlertid større selskaber, 
fødselsdage mv.). Gæsteportioner er ikke omfattet af det kommunale 
tilskud, hvorfor borgeren opkræves betaling herfor. Afregningen foregår 
mellem borgeren og leverandøren”. 
  
Der foreslås følgende justeringer i kravene til portionsstørrelser:   
  
150-175 g kartofler (tidligere 175 g kartofler) 
  
Min. 1,5 dl. sovs (tidligere 1,8 dl. sovs) 
  
  
1.4. og 1.5. Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og 
demensboliger 
  
For borgere i plejeboliger og demensboliger foreslås ved nyvisitation, ”at 
visitator senest tre uger efter at borgeren er flyttet i plejebolig eller 
demensbolig indgår aftale med borgeren om, at foretage en konkret 
individuel vurdering af behovet for personlig og praktisk hjælp”.  
  
Der ydes den nødvendige hjælp efter indflytningen, så fristen skal ses som 
udtryk for, at borgeren skal nå at falde til inden der foretages en konkret 
visitation.  
  
  
12.3. Sygeplejeartikler mv. til døende - Palliativ fysioterapi 
I forhold til denne standard er ”smertelindring” udskiftet med ”hjælp”, idet 
sidstnævnte betegnelse vurderes at dække bredere. 
  
  
14.1 Genoptræning efter sygehusindlæggelse   
Under leverandørvalg tilføjes: ”Borgeren har ret til at vælge mellem de 
genoptræningstilbud som hjemkommunen har etableret eller som 
hjemkommunen leverer via en eller flere leverandører på grundlag af særlig 
aftale herom. Borgeren har tillige ret til at vælge genoptræningstilbud i andre 
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kommuner”. 
  
  
Indstilling  
Til godkendelse 
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 BMK-08-Kvalitetskatalog.pdf 

Bilag    Fordeling  
7 BMK 08 Kvalitetskatalog HR 

Beslutning - Handicaprådet den 13. december 2007 
Handicaprådet har følgende bemærkninger til Kvalitetskataloget for 2008: 
 
Punkt. 1.2 Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig 
 
Handicaprådet mener at serviceniveauet er for lavt. 
Det er rådets opfattelse er det ikke tilstrækkeligt med 15 minutter pr. uge til indkøb 
og 15 minutter pr. uge til tøjvask. Rådet finder det heller ikke tilstrækkeligt med 60 
minutters rengøring hver anden uge. 
 
 
Afsnit 2. Kvalitetsstandard - Lov om Social service § 84: 
Lovgrundlag 
" §84 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning efter aflastning til ægtefælle, 
forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne." 
 
Efter "ægtefælle" ønsker Handicaprådet indsat "voksne børn" 
 
 
Afsnit 7.1 Ledsagerordningen: 
Ydelsesniveau 
"Målgruppen af borgere under 67 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne tilbydes 15 timers ledsagelse om måneden" 
 
Handicaprådet ønsker "tilbydes 15 timers ledsagelse om måneden" ændret til 
"tilbydes op til 15 timers ledsagelse om måneden" 
 
Med disse bemærkninger tages Kvalitetsstandarder 2008 til efterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraværende: Hanne Welander 
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7. Tilgængelighedsregisrering Frederikshavn Kommune  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Tidsramme 10 minutter 
Fra foreningen Tilgængelighed til Alle har Handicaprådet modtaget tilbud på 
registrering af gågademiljøerne, handicapparkering og offentlige toiletter i 
Frederikshavn og Sæby.  
Tilbudet indeholder: 
Registreringen udføres af vort registreringsfirma UJ Entreprise. 

Registreringerne kontrolleres af en uvildig 3. part, der tildeler mærker til hver 

registreret facilitet, hvor minimumskravene er opfyldt. Mærker kan opnås for 

en eller flere af syv handicapgrupper. 

Når registreringen er mærket, modtager kommunen en rapport, der 

dokumenterer tilgængelighedsforholdene i dag herunder hvilke krav, der 

ikke er opfyldt og anbefalinger til forbedringer. Rapporten er opdelt i de 

registrerede faciliteter. 

Anbefalingerne i rapporten er forsynet med prisoverslag, som kommunen 

kan prioritere, og det fremgår, hvilke brugergrupper de gælder. Rapporten 

giver et klart billede af, hvor kommunen kan gøre det bedre, samt hvad det 

vil koste at forbedre tilgængeligheden. 

Skagen, Frederikshavn og Sæby vil efter endt registrering blive præsenteret 

på en ensartet måde og I får tilsendt link som kan lægges på kommunens 

hjemmeside. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Tilbud registrering og mærkning af tilgængelighed.pdf 

Bilag    Fordeling  
8 Tilbud registrering og mærkning af tilgængelighed HR 

Beslutning - Handicaprådet den 13. december 2007 
 
Handicaprådet finder, det er en god ide, at de tre store byer i kommunen bliver 
registreret på hjemmesiden www.godadgang.dk. En stor del af Skagen er 
registreret derpå. Virksomheder i kommunen får senere mulighed for at købe sig 
ind på hjemmesiden.  
 
Handicaprådet vedtog at sætte processen i gang i Frederikshavn og Sæby i første 
omgang, og siden hen skal Skagen opdateres. De tre handelsstandsforeninger 
skal inddrages i projektet. Kurt Nielsen er tovholder.  
 
Fraværende: Hanne Welander 
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8. Evaluering af Tilgængelighedskonference  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Tidsramme 5 minutter 
Den 15. november 2007 blev der holdt Tilgængelighedskonference på 
Hotel Scandic i Frederikshavn 
Handicaprådet havde ønske om at få arrangeret en 
Tilgængelighedskonference, og Tilgængelighedsudvalget har stået for 
arrangementet. 
Til konferencen var inviteret medlemmer fra De Samvirkende 
Invalideorganisationer, repræsentanter fra handelsstandsforeninger og 
Tilgængelighedsudvalg fra de nordlige kommuner i regionen, politikere 
og embedsmænd. 
  
Indstilling 

Til drøftelse 
  

Beslutning - Handicaprådet den 13. december 2007 
Alle i Handicaprådet var enige om at det var en rigtig fin konference med et godt 
program, et godt sted det blev holdt og god mad. 
 
Birgit Hansen gav stor ros til Jane Olesen, det var så professionelt et arrangement 
og et godt indslag med at deltagerne var ude at gå. 
Kurt Nielsen sagde på Handicaprådets vegne er vi stolte over 
Tilgængelighedsudvalget og Jane Olesens indsats. 
 
Som en udløber af konferencen holder Jane Olesen en lignende seance for 
medarbejdere i Teknisk Forvaltning. 
 
Tilgængelighedskonferencen har inspireret Handicaprådet til at arbejde hen imod 
en temakonference i efteråret 2008. Det er tanken, at konferencen skal henvende 
sig til alle der har med handicappede at gøre, også pårørende. Der blev nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af Anders Hind og Elsemarie Lauvring. Kurt Nielsen blev 
udpeget til at gennemlæse oplægget fra arbejdsgruppen. 

Fraværende: Hanne Welander 
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9. Mail fra Else Aaris Hansen vedrørende udeservering  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Tidsramme 10 minutter 
Handicaprådet har modtaget en mail fra Else Aaris Hansen angående 
udeservering. 
Se bilag. 
  
  
Indstilling 

Til orientering 
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Mail fra Else Aaris Hansen.pdf 

Bilag   Fordeling 
10 Mail fra Else Aaris Hansen vedrørende udeservering HR 

Beslutning - Handicaprådet den 13. december 2007 
Tilgængelighedsudvalget arbejder videre med sagen, og giver tilbagemelding til 
Handicaprådet. Der arbejdes hen imod at Handicaprådet sender et brev ud til 
forretningsdrivende i gågaden og til erhvervsdrivende der har udeservering.  

Fraværende: Hanne Welander 
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10. Anders Hind orienterer om udviklingsplan  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Tidsrammen er 10 minutter. 
Anders Hind orienterer om udviklingsplan i Handicapafdelingen.  
  
Indstilling  
Til orientering 

Beslutning - Handicaprådet den 13. december 2007 
Anders Hind orienterede om udviklingsplanen 
Der er søgt om midler flere steder. Der indgår 100.000 kr. til projektet i januar 
måned, så nu er næsten alle økonomiske midler til projektet på plads. Der er også 
ansat en projektleder.  
Projektets succeskriterier er, at der skal være gode tilbud til borgerne. og der skal 
sikres gode og spændende arbejdspladser til personalet. Nu er implementeringen 
af udviklingsplanen i gang, der holdes løbende møder med 
tillidsrepræsentanterne, og personalet tilbydes uddannelse. 
Handicapafdelingen har fået ros for udviklingsplanen fra LEV 

Fraværende: Hanne Welander 
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11. Budget og Økonomi orientering  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Tidsramme 10 minutter 
Kurt Nielsen vil orientere omkring Handicaprådets budget og økonomi 
  
Indstilling  
Til orientering 

Beslutning - Handicaprådet den 13. december 2007 
Kurt Nielsen kom med en køreplan for færdiggørelse af regnskab 2007 og på 
næste møde i januar drøfter rådet tillige et oplæg til opdeling af budget 2008. 
 
Der er modtaget en ansøgning fra Rønnerhavnens Legepladsudvalg angående 
tilskud til opsætning af en handicapgynge. Handicaprådet ser handicapgyngen 
som en god ide og besluttede at yde det ansøgte tilskud på 6.762,50 kr. 
 
Fraværende: Hanne Welander 
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12. Beretning til Byrådet  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Af Handicaprådets forretningsordens § 1 punkt 6 fremgår det, at rådet en 
gang årligt skal afgive en beretning om rådets arbejde og forslag til byrådet. 
Der skal laves en beretning for 2007, og Anders Hind vil være tovholder i 
forbindelse med beretningen. 
  
Indstilling  
Til drøftelse 
  
Beslutning - Handicaprådet 8. november 2007  
Der laves udkast til årsberetning som skal godkendes af Handicaprådets 
medlemmer. Derefter fremlægges årsberetningen på Byrådets møde d. 19. 
december 2007. 
  
Fraværende: Elsemarie Lauvring, Hanne Welander og Vivi Andersen, i 
stedet mødte Steen Møller 
  
  
Supplerende Sagsfremstilling  
Der er udarbejdet et udkast til en årsberetning for Handicaprådets arbejde i 
perioden fra rådets oprettelse i 2006 til udgangen af 2007.  
Det udarbejdede udkast skal godkendes af Handicaprådet 
  
Indstilling  
Til godkendelse 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Årsberetning 2006-2007 Handicapråd.pdf 

Bilag    Fordeling  
9 Årsberetning 2006-2007 Handicapråd HR 

Beslutning - Handicaprådet den 13. december 2007 
Årsberetningen blev godkendt 

Fraværende: Hanne Welander 

        

13. 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 13. december 2007 
Information fra forvaltningen 
Anders Hind oplyste, at der skal ansættes en ny chef i Sundhed- og 
Handicapafdelingen. Stillingen er opslået, og der afholdes ansættelsessamtaler d. 
20. december 2007. Der er udvikling og uro i Handicapafdelingen, det er som det 
skal være, og Handicapafdelingen kommer ud af året med en rimelig god 
økonomi. 
 
 
Information fra Teknisk Forvaltningen 
Der er ressourceproblemer og ansættelsesstop i afdelingen 
Det er positivt at begrebet handicap er kommet mere med på dagsordenen i det 
daglige arbejde. 
 
 
Tilgængelighedsudvalget 
 
Afstemningssteder i forbindelse med afholdelse af valg 
De afstemningssteder der blev besøgt på valgdagen blev alle godkendt med 
hensyn til tilgængeligheden til afstemningslokalerne. Der var dog indkommet en 
bemærkning om, at stemmeboksene på Skagen Rådhus var for små.  
 
Projekt ved Jernbanegade  
Projektet ved Jernbanegade blev gennemgået af Jørgen Anker Simonsen. Krydset 
laves om til et T-kryds oppe ved Parallelvej. Kørearealet udlægges i 6 meters 
bredde, og der laves p-pladser, fortorve og bænke i begge sider af vejen. 
Træbeplantningen i vejen bevares. Ganglinien etableres i ca. 2 meters bredde. 
Udvalget godkendte projektet. 
 
Byggeprojekt ved Mariehønen 
Byggemyndighed har sendt et byggeprojet ved Mariehønen til udtalelse i 
Tilgængelighedsudvalget. For at projektet kan realiseres skal der laves 
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niveaufriadgang til resauranten, men der er ikke mulighed for at etablere rampe. 
Der er samtidig heller ikke mulighed for at etablere handicaptoilet i lokalet. Der er 
tale om en fastfood café. Ansøger har indsendt en dispensationsansøgning til 
nivaufriadgang samt handicaptoilet. Byggemyndighed meddeles, at udvalget ikke 
kan se en løsning på problemet, og at det er op til byggemyndighed at vurdere 
dispensationsansøgningen. 
 
Kunstmuseet 
Museet ønsker at flytte handicaptoilettet over i et depotrum. Det etableres i et 
større lokale, så udvalget kan godkende ændringen. Papirkurv bør altid placeres 
lige under magasinet med papiret. 
 
Foroffentlighedsfase for Lille Strand i Skagen 
Foroffentlighedsfasen for projektet ved Lille Strand er nu udløbet, og der er 
modtaget rigtig mange indsigelser imod projektet. 
 
Gennemgang af modtagne lokalplan 
Endelig vedtagelse af Lokalplan for Gaden-Vest. Der er intet ændret i forhold til 
det udsendte forslag, så derfor har udvalget ingen bemærkninger til lokalplanen. 
 
Endelig vedtagelse af Lokalplan for Gaden-Midt. Formålet med denne lokalplan er 
at etablere et boligområde. Udvalget har ingen bemærkninger til lokalplanen. 
 
 
Information fra Udvalgsmedlemmerne 
 
Der blev omdelt inspirationsmateriale til udformning af handicappolitikker. 
 
Der er indbydelse til Hjæpemiddelkonferencen 2008 på Hotel Comwell i Kolding d. 
4. marts 2008.  
Indbydelsen sendes efterfølgende ud på mail. 
 
Det Centrale handicapråd har bedt Center for Ligebehandling af handicappede om 
at gennemføre en analyse af de kommunale Handicapråds 
årsrapporter/beretninger i efteråret 2008 
 
Efter mødets afslutning var der juleafslutning med middag på Frank's. 

Fraværende: Hanne Welander 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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