Referat
for møde i
Handicaprådet

Mødedato 5. september 2017
Mødetidspunkt 17:00
F2

Mødedeltagere
Anne-Lise Kuhre (A)
Susan Stauersbøl
Ole Søbæk (C)
Lars Thelander Bostrøm (O)
Benny Juul Neis
Kim Brendle
Tommy Fritzen
Dorte Hammershøi Johansson
Jette Christensen (V)
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16. Godkendelse af dagsorden
27.69.48-G01-3-17

Beslutning
Godkendt.
Fraværende:
Kim Brendle
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17. Meddelelser
27.69.48-G01-3-17

Beslutning
Administrationen orienterede om projekt Fælles om Fritiden med Kick-off møde den 23. september 2017.
Invitation er vedlagt som bilag. Handicaprådets medlemmer blev opfordret til at tilmelde sig dagen.
Taget til efterretning.
Fraværende:
Kim Brendle.

Bilag
x

Fælles om Fritiden - Invitation kick off møde
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18. Valg af formand
27.69.48-G01-3-17

Sagsfremstilling
Diana Larsen (V) blev på Byrådets møde den 7. januar 2014 valgt til Handicaprådet.
Diana Larsen (V) meddeler i mail af 21. juli 2017, at hun har meldt sig ud af Venstre, og at hun derfor ikke
længere ønsker at være medlem af Handicaprådet.
På Byrådets møde den 30. august 2017 skal der vælges et nyt medlem af Handicaprådet for resten af
indeværende byrådsperiode.
Formanden vælges blandt Handicaprådts medlemmer.

Indstilling
Næstformanden indstiller til Handicaprådet, at:
1. Der vælges formand for Handicaprådet.

Beslutning
Tommy Fritzen blev valgt til ny formand.
Susan Stauersbøl blev valgt til ny næstformand.
Fraværende:
Kim Brendle.
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19. Opfølgning fra sidste møde
27.69.48-G01-3-17

Sagsfremstilling
Handicaprådet har bedt om bekrivelse af kompetence i forhold til byggesager mv.
Det fremgår af Handicaprådets vedtægter:
Handicaprådet rådgiver Frederikssund Kommunes Byråd 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 til såvel
politiske som administrative initiativer.
Fra Handicaprådets møde 16. maj 2017:
Handicaprådet har tidligere afgivet høringssvar angående handicapadgang og handicaptoilet til American
Pizza Cafe, Frederikssund. Handicaprådet stiller spørgsmål til, hvorvidt dette er lavet - hvem følger op?
Team Byggesag har svaret:
Det er en sag der har kørt længe nu, og desværre endnu ikke har fundet sin ende. Det er korrekt, at
Handicaprådet blev hørt, og vi tager deres bemærkninger med i betragtning, men de kan som sådan ikke
stille krav.
Sagen har afventet en afklaring af afløbsforhold, som der bliver rykket på igen.
Byggesag følger op på sagen.

Indstilling
Næstformanden indstiller til Handicaprådet, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Sekretariatet følger op på status i sagen. Svar sendes til Handicaprådets medlemmer.
Taget til efterretning.
Fraværende:
Kim Brendle.

Bilag
x

Vedtægter for Handicaprådet i Frederikssund Kommune
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20. Budget 2018
27.69.48-G01-3-17

Sagsfremstilling
./.

Budgetforslag er udsendt i høring i perioden 4. - 25. september 2016.
Budgetforslaget kan ses på www.frederikssund.dk
Direktør Helle Hagemann deltager på Handicaprådets møde og gennemgår budgetforslag.

Indstilling
Næstformanden indstiller til Handicaprådet, at:
1. Budgetforslag 2018 tages til orientering.
2. Afgivelse af høringsforslag drøftes.

Beslutning
Indstillingens punkt 1 taget til efterretning.
Indstillingens punkt 2 drøftet. Handicaprådets medlemmer sender evt. bidrag til høringssvar til formanden
senest den 15. september 2017, hvorefter formanden sender Handicaprådets samlede høringssvar til budget
2018.
Fraværende:
Kim Brendle.
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21. Proces for handicappolitik
27.00.00-G01-4-17

Sagsfremstilling
Sagen var på dagsorden for Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2017:
Frederikssund Kommune har i dag ikke nogen handicappolitik. Det foreslås på baggrund af drøftelser i
Handicaprådet, at der udarbejdes en handicappolitik.
En handicappolitik skal beskrive de overordnede politiske visioner og målsætninger for området og medvirke
til, at vilkårene for borgere med handicap tænkes ind i de beslutninger, Frederikssund Kommune træffer,
både politisk og i administrationen.
Handicappolitikkens målgruppe skal defineres. Det foreslås, at en handicappolitik omfatter borgere med
fysisk funktionsnedsættelse, borgere med udviklingshæmning, borgere med udviklingsforstyrrelser samt
borgere med sindslidelser og andre funktionsnedsættelser.
Det foreslås, at der udarbejdes en relativt kort handicappolitik, som beskriver visionerne for området,
målsætningerne samt udvalgte indsats-/fokusområder.
Handicappolitikken er en tværgående politik, som potentielt involverer alle politiske udvalg og fagområder,
da alle fag- og politikområder varetager opgaver med relevans for handicapområdet.
Det foreslås derfor, at arbejdet med en handicappolitik tager afsæt i et temamøde i Byrådet i starten af
2018, hvor politikerne på baggrund af oplæg fra administrationen giver input til vision, målsætninger og
indsatsområder for handicappolitikken.
Handicaprådet og bruger-/pårørenderådene inddrages i processen, men for at sikre en bred inddragelse og
forankring foreslås det, at der også afholdes en workshop, hvor borgere, pårørende, samarbejdspartnere,
frivillige organisationer, administrationen sammen med Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd mv.
involveres i at skabe den nye handicappolitik.
Handicappolitikken skal omsættes til konkrete handlinger. Derfor foreslås det, at der efter godkendelse af
handicappolitikken i Byrådet udarbejdes handleplaner for, hvordan handicappolitikkens målsætninger
virkeliggøres. Dette vil særligt være på Sundhedsudvalgets område, men kan også omfatte handleplaner på
andre udvalgsområder.
Forslag til procesplan for udarbejdelse af en handicappolitik er vedlagt som bilag. Handicaprådet forelægges
forslag til proces for handicappolitik på deres møde i september.
På baggrund af udvalgets Handicaprådets drøftelser forelægger administrationen på Sundhedsudvalgets
møde i september 2017 en procesplan med henblik på godkendelse i Byrådet.
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets
medlemmer snarest muligt.
Ældrerådets høringssvar:
Taget til efterretning.
Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 15. august 2017, at forslag til proces sendes til drøftelse i
Handicaprådet.
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Indstilling
Sundhedsudvalget indstiller til Handicaprådet, at:
1. Proces til handicappolitik drøftes.

Beslutning
Handicaprådet udtrykker tilfredshed med forslag til proces for handicappolitik og ser frem til de fortsatte
drøftelser.
Handicaprådets beslutning skrives ind i sagsfremstillingen til Sundhedsudvalgets endelige behandling af
sagen på møde den 12. september 2017.
Fraværende:
Kim Brendle.

Bilag
x

Bilag Forslag til procesplan for handicappolitik
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22. Handicaprådets arbejdsform
27.69.48-G01-3-17

Sagsfremstilling
Drøftelse af forslag til arbejdsform for det nye Handcapråd vedørende høringer, høringssvar og samarbejde
med administrationen.
Beslutning fra Byrådets møde den 2. september 2015 om ny procedure for høring af Handicapråd og
Ældreråd er vedlagt som bilag.

Indstilling
Næstformanden indstiller til Handicaprådet, at:
1. Arbejdsform drøftes.

Beslutning
Handicaprådet værdsætter at der er en gennemgående repræsentant fra direktionen på Handicaprådets
møder.
Nuværende høringsprocedure som vedtaget på Byrådets møde den 2. september 2015 fortsættes.
Handicaprådet ønsker udarbejdet forslag til mødekalender i den kommende periode, med månedligt møde undtagen juli måned, og gerne forud for udvalgsmøder, så Handicaprådet har mulighed for at drøfte evt.
høringssvar til udvalgsdagsordener.
Fraværende:
Kim Brendle.

Bilag
x

Procedure for høring af Handicapråd og Ældreråd
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23. Forslag om ændring af antallet af medlemmer i
Handicaprådet
27.69.48-P24-1-10

Sagsfremstilling
Handicaprådet skal drøfte antallet af medlemmer i Handicaprådet i den nye byrådsperioden (1. januar 2018 31. december 2021).
Af Handicaprådets vedtægter fremgår det, at Handicaprådet består af 10 medlemmer, hvoraf fire
medlemmer er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), et medlem udpeget efter
indstilling af organisationer uden for DH samt fem medlemmer udpeget af Byrådet - heraf et antal af dets
medlemmer.
Byrådet har ansvaret for, at handicaprådet sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige
handicapgrupper og forskellige interesseområder i kommunen - herunder både børn og voksne med
handicap. Desuden skal rådet sammensættes, således at handicaporganisationernes medlemmer udgør
samme antal som medlemmer udpeget af byrådet.
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det
ordinære medlems forfald.
I følge lovgivningen på området kan et handicapråd sammensættes af 3-7 medlemmer udpeget efter
indstilling fra handicaporganisationerne i kommunen og 3-7 medlemmer udpeget af byrådet. et antal af disse
skal være medlem af byrådet, mens de øvrige repræsentanter for byrådet kan udpeges blandt ansatte i
kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos private leverandører, der udfører relevante
opgaver for kommunen.
Med denne sag lægger administrationen op til en drøftelse af, hvorvidt antallet af medlemmer af
Handicaprådet skal justeres i den nye byrådsperiode. Der har i indeværende periode været op til to vakante
pladser i Handicaprådet, hvilket kan tale for, at antallet af medlemmer justeres ned til seks (dvs. tre
medlemmer udpeget efter indstilling fra handicaporganisationerne og tre medlemmer udpeget af byrådet).
En justering af antallet af medlemmer forudsætter en ændring af Handicaprådets vedtægter med virkning
fra 1. januar 2018. Vedtægterne kan til enhver tid tages op til drøftelse i Handicaprådet. Vedtægtsændringer
forelægges og godkendes af Byrådet.

Indstilling
Sekretariatschefen indstiller til Handicaprådet, at:
1. Det drøftes hvorvidt antallet af medlemmer af Handicaprådet skal justeres ned i forbindelse med den
nye byrådsperiode.

Beslutning
Handicaprådet anbefaler at antallet af medlemmer fastsættes til fire medlemmer fra
handicaporganisationerne (DH) og fire medlemmer udpeget af Byrådet.
Fraværende:
Kim Brendle.
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24. Fast punkt: Årshjul fra politiske udvalg
27.69.48-G01-4-16

Sagsfremstilling
Gennemgang af emner / årshjul fra politiske udvalg:
Benny Juul Neis: Sundhedsudvalget og Uddannelsesudvalget
Susan Stauersbøl: Velfærdsudvalget
Dorte Hammershøi Johansson: Teknisk Udvalg
Tommy Fritzen: Vækstudvalget og Fritidsudvalget

Beslutning
Årshjul fra de udvalg som har årshjul vedhæftes fremover som bilag til Handicaprådets dagsorden.
Fraværende:
Kim Brendle.
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