
Hjørring Kommune

Årsberetning 2016 – 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 2016 været holdt 8 møder. 

Generelt i 2016
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 2016 har Tilgængelighedsudvalget bl.a. været involveret ved følgende sager:
 Sygehus Vendsyssel, renovering af 3 etager
 Nyt sundhedscenter i Hjørring
 Nyt Teater/oplevelseshus i Hjørring
 Vandhuset i Hjørring, loftslifte ved varmtvandsbassin
 Lægepraksis i Hjørring, niveaufri adgangsforhold 
 Café i Hjørring, etablering af niveaufri adgang fra gården samt etablering 

handicapparkeringsplads
 Christiansgave Hjørring, renovering af toiletbygning
 Hotelværelser i Hjørring, niveaufri adgang . 
 Nedlæggelse af Den Lokale lydavis. 
 Byens Hus i Vrensted
 Områdefornyelse i Tårs. 
 Renovering af fortov i Sindal. 
 Områdefornyelse i Hirtshals
 Handicapparkeringspladser i Hirtshals
 Hirtshals Fyr, forbedringer af tilgængeligheden
 Tornby Kirke, adgangsforhold 
 Tårs Kirke, adgangsforhold 
 Lønstrup Bådeplads.
 Lendum Forsamlingshus
 Taxa smuttur. 
 Individuel Handicapkørsel NT. 
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 Offentlig Befordring med ”Plustur”. 


Tilgængelighedsudvalget har deltaget i:
 Fællesmøde for tilgængelighedsudvalg i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring  

Kommuner. 
 Mobilitetsworkshop vedrørende den kollektive befordring i Nordjylland
 Temadag om niveaufri adgangsforhold til bygninger
 Tema om velfærdsteknologi
 Temadag om Ny Frivillighedspolitik

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, Temadag om Rammeaftaler,  
Handleplaner for Sundhedspolitikken, Temamøde om mad- og måltidspolitik, Uddeling 
af Handicappris.

Temaer:
Handicaprådet holdt i august måned 2016 sit møde på HjørringSkolen. Handicaprådet 
fik orientering om HjørringSkolen og de overordnede tanker omkring skolen.

Høringer i 2016
Handicaprådet har i 2016 behandlet og givet høringssvar i følgende sager:

 Hjørring Kommunes Budget 2017-2020 
 Forslag til indmelding til udviklingsstrategien for 2017 - rammeaftale for 

specialundervisning og det specialiserede socialområde
 Indsats- og Anbringelsespolitik og Indsatsstrategien
 Værdighedspolitikken
 Samlet slutstatus på Handicappolitikkens Handleplan 2015 og 2016 og forslag til 

fokusområde for Handleplan 2017 og 2018
 Indførelse af kommunikationsplatform på botilbud
 Hjørring Kommunes overordnede mad- og måltidspolitik
 Køreplan for busserne 2017/18
 Vision og strategi for digitalisering og velfærdsteknologi
 Forslag til afholdelse af temadag vedr. ”Den stille Inklusion”.

Orienteringssager i 2016:
Handicaprådet har haft følgende sager på dagsordenen som orientering:
 Indførelse af innovativ løftestol til faldulykker
 Status for aktivitetstilbud til handicappede
 Status på botilbuddet Poulstruplund
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 Status for etablering af botilbud i Bispecentret
 Midtvejsstatus for Handicappolitikkens Handleplaner 2015 og 2016 
 Evaluering af organisatoriske ændringer på specialskoleområdet
 Forlængelse af digital post 
 Status på færdigbehandlede psykiatriske patienter 2015
 Den individuelle handicapkørsel (Dør til dør kørsel) 
 Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning
 Forslag til etablering af nyt botilbud på Bispehusets 4. sal

I samtlige møder i Handicaprådet er følgende sager på dagsordenen:
 Orientering fra Tilgængelighedsudvalget
 Orientering fra Det Centrale Handicapråd
 Orientering fra de stående udvalg

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 2016 været mange gode debatter og drøftelser i Handicaprådet. 
Møderne har været præget af gensidig respekt og stort engagement fra 
medlemmernes side.


