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1 (Åben) Godkendelse af dagsordenen
Sags ID: EMN-2021-05585
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. januar 2022.

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Dagsordenen blev godkendt.
Afbud: Susanne Friis Andersen

Bilag
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2 (Åben) Konstatering af Handicaprådets sammensætning
Sags ID: EMN-2021-01796
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Byrådet har den 1. december 2021 besluttet følgende sammensætning af Handicaprådet
gældende fra. 1. januar 2022.

Fra DH

Fra Admini-

Medlem
Aksel Jensen
Børge Bondeven Frederiksen
Gurli Bechmann Nielsen
Rikke Hermansen
Bent Olsen
Susanne Friis Andersen

Strationen

Dorthe Smidt
Ulla Verner
Fra Byrådet Ole Rørbæk Jensen (A)
Thomas Hjort (DF)

Personlig stedfortræder
Liselotte Wæhrens
Birgit Drejø
Bodil Vestergaard
Steen Jørgensen
Lissy Merete Sørensen
Inge-Lise Jakobsen
Rikke Løgtved Bruus
Dorte Svendsen
Tina Nymann (A)
Jan Bjeldbak (V)

Indstilling
At sammensætningen tages til efterretning.

Beslutninger:
Sammensætningen taget til efterretning.
Afbud: Susanne Friis Andersen

Bilag

.
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3 (Åben) Valg af formand og næstformand for Handicaprådet
Sags ID: EMN-2021-01796
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Jf. § 5 i gældende forretningsorden for Handicaprådet:
§ 5. Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en
formand, dernæst en næstformand.
Stk. 2. Vælges formanden for rådet blandt myndighedsrepræsentanterne i rådet, da
vælges næstformanden blandt DH’s repræsentanter og vice versa.
Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til h.h.v. formands- og
næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 4. Formanden og næstformanden udgør et formandskab.

Indstilling
At formand og næstformand for Handicaprådet vælges.

Beslutninger:
Som formand vælges Aksel Jensen.
Som næstformand vælges Thomas Hjorth.
Afbud: Susanne Friis Andersen

Bilag

.
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4 (Åben) Godkendelse af referat
Sags ID: EMN-2021-05585
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 22. november 2021.

Indstilling
At referatet godkendes.

Beslutninger:
Referatet fra mødet den 22. november 2021 godkendt.

Bilag

.
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5 (Åben) Fastlæggelse af mødeplan for Handicaprådet 2022
Sags ID: EMN-2021-01796
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd fastlagde i sit konstituerende møde plan for afvikling af byrådets
møder i 2022. Af planen fremgår, at der skal være eet møde pr. måned, dog af juli måned
mødefri.
Mødeplanen er udarbejdet, så der sikres et naturligt flow af sagerne fra de stående
udvalg til Økonomiudvalg og byråd.
Forslag til mødedatoer i 2022 for Handicaprådet:
Onsdag den 5. januar
Mandag den 24. januar
Mandag den 28. februar
Mandag den 28. marts
Mandag den 25. april
Mandag den 23. maj
Mandag den 1. august
Mandag den 29. august
Mandag den 26. september
Mandag den 31. oktober
Mandag den 28. november
Mødestart kl. 13.30 – afsluttes senest kl. 17.00

Indstilling
At mødeplan for Handicaprådet 2022 godkendes.

Beslutninger:
Mødeplanen for 2022 blev godkendt.

Bilag

.
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6 (Åben) Godkendelse af forretningsorden for Handicaprådet 20222025
Sags ID: EMN-2014-01006
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Forslag til forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025 fremlægges Handicaprådet til
godkendelse, idet den nu foreliggende hedder ”Forretningsorden for Handicaprådet 20142017”.
Forretningsordenen er således ikke ændret siden 2017.

Indstilling
At Handicaprådet godkender Forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025

Beslutninger:
Forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025 blev godkendt.

Bilag
1. Forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025 (DokumentID: 6519943 - EMN-2014-01006)
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7 (Åben) Orientering fra Tilgængelighedsudvalget
Sags ID: EMN-2021-05587
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Orientering fra Tilgængelighedsudvalget v/Dorthe Smidt:
et tilgængeligt Skovens Dag arrangement – evaluering
ny p-plads ved rådhuset
handicapgynge ved Bødkergården, Østervrå
Badskær Kirke, indretning af toilet
Strandby, koordineret belægnings- og ledningsrenovering
nye lokalplaner
- Lokalplan SKA.B.05.29.01 tæt-lav boligområde ved Skagavej, Skagen

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag
1. Referat fra mødet d. 6. december 2021 (DokumentID: 6494136 - EMN-2016-00920)
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8 (Åben) Orientering til/fra medlemmerne / sekretariatet
Sags ID: EMN-2021-05586
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Information fra rådets formand/medlemmer:

Information fra rådets sekretariat:
Om afholdelse af temadag:
o Handicaprådets formål og opgaver
o Relevante love og bekendtgørelser
o Tavshedspligten
o Pressekontakt
o Mødeafvikling m.m.
Om udlevering af iPads
Om fotografering

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

.
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9 (Åben) Orientering om økonomi
Sags ID: EMN-2021-05588
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Økonomioversigten fremlægges til orientering.

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag
1. HR Økonomiorientering 2022 (DokumentID: 6520170 - EMN-2021-05588)
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10 (Åben) Emner til dialogmøderne
Sags ID: EMN-2021-05589
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Emner, som ønskes drøftet med diverse udvalg i forbindelse med dialogmøderne.
Handicaprådet deltager i dialogmøder med
SSU – hvert år
BUU – hvert år
AMU – lige år
KFU – lige år
TU – lige år
PMU – lige år
FOU – lige år
DU – lige år
Liste over emner, der ønskes drøftet, kan ses i Prepare under Øvrigt materiale.

Indstilling
Til drøftelse.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag

.
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11 (Åben) Punkter til kommende møder
Sags ID: EMN-2021-05584
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Sager som ønskes behandlet på kommende møder:

Indstilling
Til videre foranstaltning.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag

.
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12 (Åben) Eventuelt
Sags ID: EMN-2021-05585
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Uden beslutning !!

Indstilling
-

Beslutninger:
Aksel Jensen takker for valget og glæder sig til samarbejdet.

Bilag

.
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1
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1

Forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025

Dato: 22. december 2021

I medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a har
Frederikshavn Byråd nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 53 har Handicaprådet fastsat følgende forretningsorden:

Sagsnummer: EMN-2014-01006

Handicaprådets formål og opgaver
§ 1. Handicaprådet har følgende opgaver:
1) Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og
komme med forslag og initiativer.
2) Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede.
3) Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap, høringen har til formål at kvalificere de politiske beslutninger
4) Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og
Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige emner
5) Handicaprådet udarbejder en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer
og indsatsområder, dels for det kommende års arbejde, dels for hele rådets
funktionsperiode
6) Handicaprådet afgiver en gang årligt en beretning om rådets arbejde og forslag
til byrådet, samt om evt. ændringer i årets løb i Handicaprådets sammensætning
7) Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager
8) Handicaprådet kan rette henvendelse til såvel kommunalbestyrelsen som enhver kommunal myndighed med forespørgsler og forslag.
Handicaprådets funktionsperiode
§ 2. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at mellemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.
Handicaprådets sammensætning
§ 3. Rådet består af 10 medlemmer, som udpeges således at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som de medlemmer, der repræsenterer byråd og
forvaltning.
Stk. 2.
Sammensætningen skal i øvrigt ske efter følgende retningslinier: 2 medlemmer udpeget af og blandt byrådets medlemmer
3 medlemmer udpeget af byrådet blandt forvaltningens medarbejdere, således at et
tværgående udsnit af den kommunale administration, herunder både børne- og voksenområdet, er repræsenteret i handicaprådet.

DokId: 6519943
Forfatter:
Bente Kiel Pedersen

5 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), således at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og såvel
børne- som voksenområdet.
Stk. 3.
Der udpeges efter samme retningslinier, som i stk. 2, en personlig stedfortræder for
hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder, hvis det ordinære medlem ikke
kan deltage.
Stk. 4.
DH kan kun indstille personer til medlemskab af eller stedfortræder i handicaprådet,
som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af handicaprådet fraflytter kommunen
inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet og
der udpeges en ny stedfortræder.
§ 4. Handicaprådet kan efter eget ønske indkalde særligt sagkyndige til at belyse særlige problemstillinger for rådet.
Valg af formand og næstformand
§ 5. Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en
formand, dernæst en næstformand.
Stk. 2. Vælges formanden for rådet blandt myndighedsrepræsentanterne i rådet, da
vælges næstformanden blandt DH’s repræsentanter og vice versa.
Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 4. Formanden og næstformanden udgør et formandskab.
Rådets møder
Rådet kan indkaldes på initiativ af formanden, byrådet eller to medlemmer af rådet.
§ 6. Byrådet yder i fornødent omgang sekretærmæssig bistand til handicaprådet.
Stk. 2. Byrådet afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning
af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.
Stk. 3. Rådet udarbejder, på grundlag af den af byrådet udmeldte ramme, et budget for
rådets arbejde i det kommende år.
Stk. 4. Handicaprådets sekretariat placeres organisatorisk i Direktionssekretariatet.
§ 7. Rådet afholder møder efter behov, dog mindst 6 gangs årligt + dialogmøder og
budgetmøde.
1) Rådets møder ledes af formanden. I denne fravær ledes møderne af næstformanden
2) Rådets møder er ikke offentlige.
3) Rådet kan i konkrete tilfælde bemyndige formandsskabet til at afgive svar på
rådets vegne.
4) Rådet kan på eget initiativ rette henvendelse til kommunen med forespørgsler
og forslag.
5) Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger.
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6) Rådsmøderne planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til de
forskelige ønsker, der kan udspringe af, at nogle rådsmedlemmer er ansatte,
mens andre repræsenterer en frivillig organisation.
7) Rådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem.
Stk. 2. Formandsskabet udarbejder med sekretariatsbistand fra forvaltningen
dagsorden til næstkommende møde. For at mødet kan være gyldigt indkaldt, skal
dagsordenen være ude mindst 4 arbejdsdage før mødet. Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Stk. 3. Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden og mindst
halvdelen af rådets øvrige medlemmer er til stede.
Stk. 4. Rådet er et dialogforum, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes ud fra –
Princippet om konsensus - og træffer beslutninger i enighed. Er der behov for at
træffe beslutninger ved afstemning sker det, når rådet er beslutningsdygtigt, ved
almindelig stemmeflerhed gennem afstemning blandt de fremmødte medlemmer.
§ 8. Sekretariatet udarbejder et referat af hvert møde i rådet. Referatet skal være
medlemmerne i hænde senest 14 arbejdsdage efter rådsmødet.
§ 9. Byrådet yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og
udgiftsgodtgørelse til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse.
§ 10. Denne forretningsorden kan ændres, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan
tilslutte sig ændringsforslaget.
Forretningsordenen er vedtaget på handicaprådets møde den 5. januar 2022.
Frederikshavn den 5. januar 2022

____________________________
Formand

____________________________
Næstformand
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Tilgængelighedsudvalget
Referat fra mødet, mandag den 6. december 2021, kl. 13.00, Mødelokale 0.28,
Rådhuset
Deltagere: Aksel Jensen, Børge Bondeven Frederiksen, Helle Madsen,
Gurli Nielsen, Rikke Løgtved Bruus, Kenneth Weiss, Rikke Hermansen og Dorthe Smidt
1.

Godkendelse af dagsorden.
Ekstra punkt, nr. 7
Strandby, koordineret belægnings og ledningsrenovering

2.

Bemærkninger til forrige referat.
Ingen bemærkninger til forrige referat.

3.

Et tilgængeligt Skovens Dag arrangement
Evaluering af arrangementet d. 15/10
Indstilling:
Til drøftelse
Beslutning:
Det der foregik omkring legepladsen, hestevogns kørsel, juice presning, smagsprøver og
pandekage bagning, fungerede fint.
Fiskeri i voldgraven var også godt besøgt.
Til evt. fremtidig arrangement kunne der evt. laves en guidet gåtur til udsigts punktet.

4.

Ny p-plads ved Rådhuset
Der er lavet ny indretning og belægning på P-pladsen syd for rådhuset
Indstilling:
Til drøftelse
Beslutning:
Ingen bemærkninger til projektet

5.

Handicapgynge på Bødkergården, Østervrå
Abildgårdskolen har fået en ny handicapgynge og vil derfor forærer den væk de havde.
Bødkergården i Østervrå vil gerne overtage den.
Handicaprådet betaler for at får gyngen transporteret derop.
Indstilling:
Til orientering.

6.

Badskær Kirke, indretning af toilet
I forbindelse med ombygning af Badskær kirke er der kommet flg. henvendelse:
I forbindelse med ombygning af Badskær kirke, etableres der et nyt toilet med tilgængelighed.
Da kirken fremadrettet skal fungere som ”Eventkirke” med arrangementer for alle
aldersgrupper, har menighedsrådet et stærkt ønske om, at der opstilles et børnetoilet til sognets
mindste borgere (se vedhæftede tegning).

6494136/21

Tilgængelighedsudvalget
Som undertegnede ser det, er den eneste mulige plads i hjørnet mellem toilet og håndvask. Det
gør så, at en evt. hjælper til en handicappet får mindre ”arbejdsområde” til rådighed når en
handicappet har brug for hjælp i forbindelse med toiletbesøg.
Menighedsrådet og undertegnede vil gerne høre, om Handicaprådet vil anbefale at opstille et
børnetoilet, eller om hjælperpladsen skal forbeholdes en evt. hjælper.
Efter dialog med Menighedsrådet er løsningen blevet som i det vedhæftede bilag.
Indstilling:
Til orientering
7.

Strandby, Koordineret belægnings og ledningsrenovering.
i 2022 skal man i gang med næste etape af den koordinerede belægnings og
ledningsrenovering. I Krydset Strandvej, Havnevej og Stationsvej skal der laves overgange med
sænkede kantsten.
Indstilling:
Til drøftelse
Beslutning:
Der laves en besigtigelse og punktet genoptages på næste møde.

8.

Orientering til og fra medlemmer.
Indstilling:
Til drøftelse/orientering

9.

Punkter til kommende møder.
Ålbæk havn
Når det nye Handicapråd og Tilgængelighedsudvalg er på plads kunne det være en god
ide, med en rundvisning i Bangsbo Botaniske have.
Tur rundt til kommunens plantager i løbet af næste valgperiode.
Lade standere, hvad gør man hvis det ikke er muligt at sætte den i en indkørsel.

10.

Nye lokalplaner, mm.
Lokalplan SKA.B.05.29.01 tæt-lav boligområde ved Skagavej, Skagen
Indstilling:
Til drøftelse
Beslutning:
Ingen kommentarer til lokalplanen.

11.

Eventuelt.

12.

Næste møde.
Udmeldes når Handicaprådets møder for 2022 er fastlagt

Sekretær: Dorthe Smidt, tlf. 9845 6251. Mail doci@frederikshavn.dk
Evt. afbud til Dorthe
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Økonomioversigt 2022 Handicaprådet
Indtægter 2022

Bogførte udgifter
0

indtægter 2021

Bogførte udgifter 2021
Personale
Matr og aktivitet
TIU
Andet

I alt
Rest pr. dato

0
241.396
0
21.662
410
6.606
15.000
43.678

197.718

Budget 2021
Forventede udgifter
Faktiske Udgifter
Mer-/mindreforbrug
Tilgængelighedsudv
10.000
Skovens dag arrangement
15.000
6.500
8.500
Forårsmesse 2021
15.000
0
15.000
Inspirationsdag
20.000
0
20.000
Diæter og kørsel
20.000
11.200
Forplejning
7.000
4.103
Det centrale HR
4.000
0
4.000
Netværksdag HR
15.000
1.875
13.125
VISO
5.000
0
5.000
Andre kurser
7.000
Juleafslutning
8.000
0
8.000
Tilskud
50.000
20.000
30.000
Handicappris
10.000
0
Udg. hermed
10.000
0
Udgifter i alt

196.000

