
Hjørring Kommune

Årsberetning 2017 – Hjørring Handicapråd

Handicaprådets overordnede formål er at rådgive byrådet i handicappolitiske 
spørgsmål, at være høringspart i forbindelse med alle initiativer, der har betydning for 
borgere med handicap og at formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om 
lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører borgere med handicap.

Handicaprådets medlemmer er valgt for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017. 
Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode.

Handicaprådet består af 7 medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer, 
Hjørring Afdeling og 8 medlemmer udpeget af byrådet – heraf 3 medlemmer fra 
byrådet og 5 fra administrationen. Handicaprådet vælger selv sin formand og 
næstformand, og fastsætter selv sin forretningsorden. Der har i 2017 været holdt 9 
møder. 

Generelt i 2017
Som i de foregående år har der været arbejdet konstruktivt i såvel Handicaprådet, som 
i Tilgængelighedsudvalget. 
Tilgængelighedsudvalget er et udvalg, som er nedsat under Handicaprådet.

Tilgængelighedsudvalget har følgende opgaver:
Sætte fokus på tilgængelighed i alle relevante sager indenfor de forskellige 
forvaltningsområder, herunder også IT og kommunikationsområdet. Vurdere og rådgive om 
brugerbehov indenfor tilgængelighed.

På alle ordinære Handicaprådsmøder bliver der givet en orientering om det, der aktuelt 
arbejdes med i Tilgængelighedsudvalget. 

I løbet af 2017 har Tilgængelighedsudvalget bl.a. været involveret ved følgende sager:

 Nyt Sundhedscenter i Hjørring
 Vendsyssel Teater
 Ny Havnepromenade i Hirtshals
 Områdefornyelsen i Hirtshals
 Renovering af fortove i Sindal.
 Ny lægepraksis i Sindal.
 Nye Regionstog ved Nordjyske Jernbaner.
 Møde vedr. køb af billetter (Billetautomater) samt assistance til togene
 Tilgængelighed til nye affaldsløsninger

Tilgængelighedsudvalget er generelt i tæt samarbejde med kommunen, og specielt 
med Teknik- og Miljøforvaltningen for at sikre tilgængelighed ved byggeri og 
vedrørende adgangsforhold i det hele taget.

Øvrig deltagelse:
Handicaprådet har været repræsenteret ved forskellige arrangementer/arbejdsgrupper, 
bl.a. Følgegruppen vedr. Handicappolitikken, workshop om Rammeaftaler, uddeling af 
Handicappris, temadag om aktiviteter for børn og unge med handicap og særlige 
behov/den stille inklusion.
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Handicaprådet i Hjørring Kommune forsøgte i maj måned at afvikle konference for 
nordjyske Handicapråd. På grund af for få tilmeldte fra de øvrige kommuner valgte vi at 
aflyse konferencen. Handicaprådet vil primo 2018 drøfte, om vi igen skal invitere til 
konferencen.

Høringer i 2017
Handicaprådet har i 2017 behandlet og givet høringssvar i følgende sager:

 Hjørring Kommunes Budget 2018-2021 
 Retningslinjer til folkeoplysende voksenundervisning 2017
 Forslag til handleplan 2017 - 2018 for sundhedspolitikken
 Evaluering af projekt online bostøtte
 Endelig høring af køreplanforslag 2017-2018
 Forslag til handleplaner 2017 og 2018 for Handicappolitikken
 NT´s Mobilitetsplan
 Handleplan for 2017 for strategi for digitalisering og velfærdsteknologi
 Handleplan for 2018 for digitalisering og velfærdsteknologi
 Hjørring Kommunes frivillighedspolitik for det sociale område
 Årsberetning for magtanvendelser på SÆH-området i 2016

Orienteringssager i 2017:
Handicaprådet har haft følgende sager på dagsordenen til orientering:

 Revideret kvalitetsstandard for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer efter 
servicelovens §§ 112, 113 og 116

 Prisindhentning på ortopædisk fodtøj og ortoser.
 NT - køreplanforslag 2017-2018
 Opgørelse over klagesager for 2015
 Årsberetning for utilsigtede hændelser i 2015
 Arbejdsmarkedsområdets indsatser for at få ”borgere med handicap” i arbejde
 Tilbagebetaling af ledsagerudgifter ved ferie
 Brugerundersøgelse i forbindelse med nedlæggelse af lydavisen og 

handlemuligheder
 Status på færdigbehandlede psykiatriske patienter 2016 
 Revideret kvalitetsstandard om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter 

Servicelovens § 96
 Udvidelse af kollegietilbuddet Kristiansandsvej  
 Udtalelse fra Ankestyrelsen om borgeres betaling for private ture i busser 

tilhørende botilbud
 Opfølgning på Ledsageordning til over 67-årige
 Forslag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 (Tidligere rammeaftale)

I samtlige møder i Handicaprådet er følgende sager på dagsordenen:
 Orientering fra Tilgængelighedsudvalget
 Orientering fra Det Centrale Handicapråd
 Orientering fra de stående udvalg
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Andet
På nationalt plan findes Det Centrale Handicapråd, hvor Hjørring Kommune er 
repræsenteret, idet et medlem af Hjørring Kommunes Handicapråd har sæde i DCH-
rådet. 
På alle Handicaprådsmøder bliver der derfor givet en status/orientering fra Det 
Centrale Handicapråd.

Konklusion
Der har også i 2017 været mange gode debatter og drøftelser i Handicaprådet. 
Møderne har været præget af gensidig respekt og stort engagement fra 
medlemmernes side.


