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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: EMN-2014-00674

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 22. februar 2016

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Dagsordenen godkendt.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag



Handicaprådet - 22-02-2016 13:30 Side 4 af 23

2 (Åben) Godkendelse af referat fra seneste møde
Sags ID: EMN-2014-00674

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 25. januar 2016

Indstilling
At referatet godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Referatet godkendt.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag
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3 (Åben) Orientering fra Tilgængelighedsudvalget
Sags ID: EMN-2014-00676

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Orientering v/Rikke Løgtved

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag

 Referat fra Tilgængelighedsudvalgsmødet d. 8. februar 2015 (1235297 
- EMN-2014-00676)
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4 (Åben) Orientering til-fra medlemmerne, sekretariatet
Sags ID: EMN-2014-00675

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Fra medlemmerne:

Fra Sekretariatet:

Orientering om hvor langt arbejdsgruppen vedr. Tilgængeligheds-app. er kommet.

Fra Netværket Handicapråd:

To nye undersøgelser om personer med handicap

Ankestyrelsens ene nye undersøgelse handler om holdningen til mennesker med 

handicaps. Den anden handler om personer med handicaps erfaringer med 

arbejdsmarkedet.

Befolkningen har barrierer i opfattelsen af mennesker med handicaps deltagelse på 

arbejdsmarkedet, foreningsliv og uddannelser.

Det viser den ene af Ankestyrelsens nye undersøgelser. Den kortlægger befolkningens 

holdninger og handlinger over for personer med handicaps og viser, at barriererne blandt 

andet hænger sammen med, hvilket handicap det handler om.

Befolkningen mener blandt andet, at en person med hørehandicap har sværere ved at 

deltage på arbejdsmarkedet end personer i kørestol eller med ADHD. 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført for Ankestyrelsen og Det Centrale 

Handicapråd af konsulentfirmaet Incentive.

Det Centrale Handicapråd har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet en 

holdningsstrategi, som har til formål at flytte befolkningens holdninger til personer med 

handicap.

http://ast.dk/publikationer/befolkningens-holdninger-og-handlinger-i-relation-til-

personer-med-handicap

Personer med handicaps erfaringer med at komme i arbejde

http://ast.dk/publikationer/befolkningens-holdninger-og-handlinger-i-relation-til-personer-med-handicap
http://ast.dk/publikationer/befolkningens-holdninger-og-handlinger-i-relation-til-personer-med-handicap
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Ankestyrelsen har også fået gennemført en undersøgelse af personer med handicaps 

erfaringer med arbejdsmarkedet.

I undersøgelsen bliver en række personer med handicap interviewet om, hvad der giver 

et velfungerende arbejdsliv. Formålet er at inspirere og dele gode erfaringer.

Interviewene viser blandt andet, at især hjælpemidler, uformel støtte og kompenserende 

ordninger er afgørende for personer med handicaps relation til arbejdsmarkedet.

På baggrund af undersøgelsen er der i rapporten nogle anbefalinger rettet mod 

handicaporganisationer, arbejdsgivere, personer med et handicap samt forældre til børn 

med et handicap.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med konsulentfirmaet SOCIOSKOP, og der er lavet 

tre film om tre personer med handicaps og deres erfaringer med arbejdsmarkedet.

http://ast.dk/publikationer/personer-med-et-handicap-hvad-skal-der-til-for-at-

komme-i-arbejde

Kilde: Ankestyrelsen.dk 

Udgivet: 02-02-2016

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag

http://ast.dk/publikationer/personer-med-et-handicap-hvad-skal-der-til-for-at-komme-i-arbejde
http://ast.dk/publikationer/personer-med-et-handicap-hvad-skal-der-til-for-at-komme-i-arbejde
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5 (Åben) Handicaprådets årsberetning 2015
Sags ID: EMN-2016-00114

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling

Af Handicaprådets forretningsorden § 1, stk. 6 fremgår det, at rådet én gang 

årligt skal afgive en beretning om rådets arbejde og forslag til byrådet.

Handicaprådet skal udarbejde Årsberetning 2015, hvori der er beskrevet 

hvilke sager, der har været til høring, behandling eller beslutning i rådet. 

Årsberetningen beskriver også Handicaprådets økonomi i 2015.

Siden 2014 har Handicaprådet orienteret Byrådet om evt. ændringer i årets 

løb i Handicaprådets sammensætning i forbindelse med fremsendelse og 

godkendelse af årsberetningen.

Årsberetningens sidste afsnit er afslutning, hvori evt. kan beskrives 

Handicaprådets opfattelse af samarbejdet med centrene.

Indstilling

At Handicaprådet indstiller årsberetning 2015 til byrådets godkendelse.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj,
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag

1. Handicaprådets Årsberetning 2015 (975303 - EMN-2016-00114)
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6 (Åben) Kvalitetskatalog - Rehabilitering SEL § 83a
Sags ID: EMN-2015-50178

Sagsbehandler: Lars Bundgaard Leen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 19. august 2015 hvor et videre 
arbejde med Kvalitetskataloget blev godkendt, har Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed (CSSM) revideret form og indhold af Frederikshavn 
Kommunes kvalitetsstandarder for paragrafferne SEL §§ 83 og 86 i henhold til 
det politisk fastsatte serviceniveau.
For at gøre kataloget så borger og brugerrettet som muligt besluttede 
Socialudvalget at inddrage repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet i 
udarbejdelsen af det nye kvalitetskatalog. På denne baggrund blev der nedsat 
en redaktionsgruppe bestående af flg.: Ældreråd, Handicapråd, Center for 
Sundhed og Pleje samt Center for Social- og Sundhedsmyndighed.
Der er ved denne proces kommet gode input, og en generel opkvalificering af 
materialet. Dette er sket i lyset af de politiske vedtagne strategier vedr. 
selvhjulpenhed, brug af borgerens netværk, Bedre Brug af Hjælpemidler samt 
velfærdsteknologi.
I dette perspektiv er der udarbejdet et nyt kvalitetskatalog for 2016 for flg. 
områder, der blev godkendt af Socialudvalget 6. januar 2016:

 Personlig Pleje
 Praktisk Hjælp
 Madservice
 Vedligeholdelsestræning
 Genoptræning

På baggrund af dette arbejde er Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
blevet opmærksom på, at der i denne forbindelse tillige skal udarbejdes 
standarder vedr. SEL § 83a. Derfor er der jf. den ovenstående proces 
udarbejdet en kvalitetsstandard for det rehabiliterende arbejde i henhold til 
SEL § 83a. Kvalitetstandarden for SEL § 83a vil indgå som en del af det nye 
kvalitetskatalog for SEL §§ 83 og 86. 
Resultatet af arbejdet er vedlagt som bilag til denne sag, hvor Ældreråd såvel 
som Handicapråd igen har bidraget konstruktivt og højnet kvaliteten af det 
samlede produkt.

Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd, og det forventes, at 
eventuelle høringssvar foreligger til udvalgets behandling af sagen.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller den vedlagte kvalitetsstandard 
angående SEL § 83a til Socialudvalgets drøftelse og beslutning.

Tidligere beslutninger:
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Udvalg: Ældrerådet Dato: 22-02-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Indstillingen følges uden bemærkninger.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag

 Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældreboliger (1232338 -
EMN-2015-50178)
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7 (Åben) Embedslægeinstitutionens tilsyn
Sags ID: EMN-2016-00389

Sagsbehandler: Nancy Olivia Ingleton

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Baggrund:
Embedslægeinstitutionerne gennemfører årligt et uanmeldt tilsynsbesøg på 
vegne af Sundhedsstyrelsen. Tilsynet retter sig mod de sundhedsmæssige 
forhold i plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boenheder. Det er 
Sundhedsstyrelsen, der fastsætter de nærmere krav for, hvilke kriterier, der 
skal indgå i tilsynet. 

I vejledning af 20-12-2007, om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser 
og tilsvarende boligenheder, er der udarbejdet retningslinjer for, hvilke 
forhold embedslægeinstitutionerne vurderer på, i forbindelse med udførelse af 
et uanmeldt tilsynsbesøg.

Informationspligt:
Embedslægeinstitutionerne sender årligt en anmodning, om en liste over de 
plejehjems- og plejeboligtilbud, der skal indgå i det årlige tilsyn, ud til de 
enkelte kommuner som de pågældende embedslægeinstitutioner, er ansvarlig 
for. Herefter, er den enkelte kommune ansvarlig for at tilsende den ansvarlige 
embedslægsinstitution en underretning om, hvilke plejehjem og tilsvarende 
boligenheder, der skal indgå i embedslægeinstitutionens tilsyn for året. 

Hvis en kommune er i tvivl om, hvorvidt en boenhed f.eks. et tilbud som 
Senhjerneskade Center Nord har tilstrækkelige sundhedsfaglig aktivitet til at 
indgå i embedslægeinstitutionens tilsyn, skal kommunen henvende sig til 
embedslægeinstitutionen, der herefter vil klarlægge, om boenheden har 
tilstrækkelig sundhedsfaglig karakter, til at kunne indgå i embedslægens 
årlige tilsyn med plejehjem og lignende boenheder i kommunen.  

Socialtilsyn Nord: 
Alle botilbud under handicap og psykiatri i Frederikshavn Kommune er 
underlagt tilsyn ved Socialtilsyn Nord, formålet med dette tilsyn er, om 
botilbuddet yder en indsats overfor borgeren, der er i overensstemmelse med 
det formål, som er anført i den relevante bestemmelse i serviceloven. 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
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Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag
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8 (Åben) Orientering vedr "Genudbud på medicinhåndtering - NOPII 
samarbejdet mellem 8 nordjykse kommuner"
Sags ID: EMN-2016-00319

Sagsbehandler: Lars Bundgaard Leen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Baggrund
Frederikshavn Kommune indgik i juni 2013 i det tværkommunale 
innovationsprojekt NOPII (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb). Projektet 
er et partnerskabsprojekt mellem følgende otte nordjyske kommuner: Rebild, 
Aalborg, Vesthimmerland, Jammerbugt, Hjørring, Thisted, Brønderslev og 
Frederikshavn.
Projektet handler om innovation, hvor det kort sagt går ud på, at 
kommunerne i samarbejde med et konsulentfirma udvikler en model for, 
hvordan vi finder nye velfærdsteknologiske løsninger på Sundheds-, Ældre- og 
Handicapområderne og indkøbt disse løsninger på en ny måde. Samarbejdet 
omkring modeludviklingen og indkøb af de velfærdsteknologiske løsninger 
giver gevinster på den lange bane.  Grundet Frederikshavn Kommunes 
økonomiske situation ændrede Frederikshavn Kommune status fra 
partnerskabskommune til følgekommune i NOPII i foråret 2014.

Ny status
Det nordjyske samarbejde har efter Frederikshavn Kommune ændrede status 
gennemført det første udbud, hvor fokus var på medicingivning herunder også 
dosering af medicin. Dette udbud blev dog annulleret, idet virksomhederne på 
dette tidspunkt ikke havde udviklet et produkt, der kunne modsvare den 
efterspørgsel der var fra kommunerne. Herefter tog de deltagende 
projektkommuner en markedsdialog med virksomhederne, om hvad der skulle 
til for, at de kunne byde ind på et nyt udbud, og gav dem samtidig tid til at 
udvikle mulige løsninger på den udbudte problematik.

Markedsdialogen med virksomhederne har resulteret i, at de deltagende 
kommuner i det første udbud har besluttet at gennemføre er genudbud på 
medicinhåndtering og samtidig give mulighed for, at de kommuner i 
Nordjylland, der ikke var med i første udbud mulighed for at træde med ind i 
det kommende genudbud. Frederikshavn Kommune har på den baggrund 
besluttet at ændre status fra at være følgekommune til at støtte op om et 
genudbud på medicinhåndtering i 2016.
Ved genudbuddet vil udbuddets hovedformål være uændret: 

2. At øge livskvaliteten for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til 

tryghed og overblik vedr. dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt 

styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af 

medicin. 
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3. At den sundhedsfaglige kvalitet øges, samtidigt med at 

omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af 

medicin reduceres.

Genudbuddet har fokus på en velfærdsteknologisk løsning vedr. 
medicingivning og dosering af medicin. Frederikshavn Kommune vil bidrage 
med økonomi/ressourcer til udarbejdelsen af udbudsmaterialet og håber, at 
denne proces kan afdække, hvorvidt det er i kommunens interesse at deltage 
i det videre forløb og selve udbuddet af produktet. Dette betyder konkret, at 
Frederikshavn Kommune forpligter sig med en udgift på 69 t.kr. til 
udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Alle udgifter i forbindelse med projektet 
deles mellem kommunerne efter befolkningstallet. Finansieringen findes 
indenfor direktørens område. Frederikshavn Kommune bidrager til udviklingen 
af udbudsmaterialet og kan herefter forholde sig til den videre deltagelse i 
projektet og de gevinster, der kan opnås.

Sagen sendes til orientering ved Ældrerådet, Handicaprådet og Center-MED i 

Center for Sundhed og Pleje.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 09-02-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Høyrup.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 22-02-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag
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9 (Åben) Orienteringssag: IMS konkurs
Sags ID: EMN-2016-00394

Sagsbehandler: Susanne Tannert

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
På baggrund af konkursen, der ramte den private leverandør af SEL §83 ydelser ”IMS 

Service” den 27. november 2015, fremsendes her til Socialudvalgets orientering en 

økonomisk opgørelse over de kommunale udgifter i forbindelse hermed. Den 

specificerede opgørelse er vedlagt til sagen som bilag.

Ud fra denne opgørelse kan det konkluderes, at der i alt var kr. 852.676 til disposition i 

ikke realiserede afregninger til virksomheden til disposition ved konkursens opstart.

Konkursen medførte totalt set kr. 246.442 i udgifter, fordelt på flere posteringer jf. 

vedlagte bilag.

Det giver en difference på kr. -606.234, som Frederikshavn Kommune har udbetalt til 

konkursboet.

Det kan ligeledes oplyses, at Garantistillelsen på kr. 150.000 blev frigivet, da der var 

overblik over, at de kommunale udgifter kunne dækkes af de ikke realiserede midler.

Den økonomiske konklusion på konkursen er således, at Frederikshavn Kommune har 

fået dækket alle sine udgifter.

Før konkursdagen var fordelingen af borgere med SEL §83 personlig pleje og praktisk 

hjælp på frit-valgsområdet følgende:

Kommunal Hjemmepleje 1.428

Aktiv Hverdag          395

Din Hjemmepleje       304

IMS Service                                                318

I alt 2.445

De 318 borgere, som IMS havde på konkurstidspunktet blev fordelt således:

Kommunal Hjemmepleje    106

Aktiv Hverdag                             103

Din Hjemmepleje                         109

Fordelingen af borgere, på de tilbageværende tre leverandører, ser herefter således ud:
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Kommunal Hjemmepleje: 1.534

Aktiv Hverdag    498 

Din Hjemmepleje    413

Sagen er sendt til orientering ved Ældreråd og Handicapråd.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 22-02-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag

 IMS KONKURSOPGØRELSE 2015 (1232688 - EMN-2016-00394)
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10 (Åben) Klagestatistik 2015
Sags ID: EMN-2016-00402

Sagsbehandler: Nancy Olivia Ingleton

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

ÆR, HR, SOU

Sagsfremstilling

Baggrund:
Der blev af socialudvalget d. 7. maj 2014 truffet beslutning om at genindføre 
udarbejdelse af årlige klagestatistikker. På baggrund af denne beslutning har 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed udarbejdet en klagestatistik for 
perioden 1. januar 2015 til 3. december 2015. 

Klagestatistikken omfatter klager, der vedrører myndighedsbeslutninger, som 
er truffet af Center for Social- og Sundhedsmyndighed. 

Nedenfor følger en sammenfatning af klagestatistikken 2015.

Klagestatistik 2015: 
Der er for året 2015 modtaget i alt 36 klager. Klagerne er fordelt således:

§ Paragraf-emne
Antal 
klager

Afdelingen, som 
modtog klagen

9 Udviklingsplan for botilbud 1 Socialenheden

83 Personlig og praktisk hjælp 2 Visitationsenheden

85
Tilbud til borgere med 
funktionsnedsættelse 1 Visitationsenheden

86 Genoptræning 1 Visitationsenheden

100 Dækning af nødvendige merudgifter 1 Socialenheden

112 Genbrugshjælpemidler 5 Hjælpemiddelenheden

113 Forbrugsgoder 5 Hjælpemiddelenheden

114 Støtte til køb af bil 12 Hjælpemiddelenheden

116 Boligindretning 7 Hjælpemiddelenheden

117 Støtte til individuel befordring 1 Visitationsenheden

Udover ovenstående 36 klager, er der yderligere modtaget en enkelt klage 
vedrørende levering af hjemmehjælp. Denne klage er videresendt til den 
pågældende leverandør som klagen vedrører, og er ikke medtaget i 
klagestatistikken, som proceduren foreskriver. 

Af de 36 klager, havde Center for Social- og Sundhedsmyndighed revurderet i 
alt 36 klager i 2015. Revurderingerne resulterede i, at 5 klager blev godkendt 
og bevilliget, imens 31 klager blev afslået og sendt til behandling ved 
Ankestyrelsen i 2015.
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Status for de videresendte klager til Ankestyrelsen, er følgende:  

Status på afgørelse fra 
Ankestyrelsen

Antal 
klager

Afgørelse ikke modtaget 
endnu 14

Medhold - Kommunen 15

Medhold - Borger 1
Sager med overtrådt 
klagefrist 1

Klagestatistikresultater – 2014/2015:
Nedenfor, er anført en tabel, der sammenholder resultaterne fra 
klagestatistikkerne for år 2014 og år 2015:

Status

Antal klagesager

2014 2015

Antal klager i alt 29 36

Antal revurderede klager i alt 29 36

Heraf klager, der har medført ændret afgørelse 3 5

Heraf klager, der ikke har medført ændret 
afgørelse 26 31

Antal klager sendt til Ankestyrelsen i alt 24 31

Heraf medhold til kommunen i afgørelse 13 15

Heraf medhold til borgeren i afgørelse 2 1

Sager med overtrådt klagefrist 0 1

Sager uden afgørelse fra Ankestyrelsen 9 14

Ud fra ovenstående tabel kan det konstateres, at der er sket en stigning i 
antallet af klager fra 2014 til 2015 på 24 % (7 klager). 

Det kan ud fra tabellen også udledes, at revurderinger af afgørelser ved 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed, har bevirket, at 5 klager har 
medført ændret afgørelse. Antallet af klager, der har medført ændringer i 
afgørelsen, er derfor steget med 4 % i forhold til antallet i år 2014. 

I forhold til Ankestyrelsens afgørelser af videresendte klager, kan det 
konstateres, at Ankestyrelsen alene har givet én borger medhold i klagen i år 
2015. Dette står i modsætning til året 2014, hvor klagestatistikken kunne 
fremvise 2 borgere, der fik medhold i deres klager.

Konklusion: 
Det kan konstateres, at der er sket en stigning i antallet af klager i 2015. 
Klagestatistikken for 2015 vurderes overordnet at være positiv. 

Sagen er sendt til orientering i Handicapråd og Ældreråd.
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Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at klagestatistikken drøftes og tages 
til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 22-02-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Tages til efterretning. Handicaprådet ser frem til også at modtage klagestatistik fra Børne-
og ungeområdet.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag
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11 (Åben) Orientering om økonomi
Sags ID: EMN-2015-00659

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Orientering om handicaprådets økonomi.

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag

4. Økonomioversigt Handicaprådet - 2016 (1235283 - EMN-2015-00659)
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12 (Åben) Punkter til kommende møde
Sags ID: EMN-2014-00678

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Punkter, som ønskes behandlet på næste møde den 29.3.2016

 Om kommunens tilbud til ordblinde børn

Indstilling
Til videre foranstaltning

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag
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13 (Åben) Eventuelt
Sags ID: EMN-2014-00674

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

HR

Sagsfremstilling
Uden beslutning !

Indstilling
-

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Ingen bemærkninger.

Fraværende: Dorte Svendsen, Jørgen Tousgaard, Susanne Jensen, Irene Hjortshøj, 
Betina Hansen – hvor Steen Jørgensen mødte som stedfortræder, Rikke Løgtved Bruus 
– hvor Dorthe Smidt mødte som stedfortræder.

Bilag
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