HANDICAPRÅDET

REFERAT
Dato:

Torsdag den 5. maj 2011 kl. 17.00.

Sted:

Mødelokale F 2 i stueetagen på rådhuset

Deltagere:

Astrid Schøbel, Anne Mette Risgaard-Schmidt, Bodil Egelund, Guri Bjerregaard,
Hanne Kyvsgaard, Ninette Hartwich, Ole Thinghøj, Pia Adelsteen, Svend Larsen,
Tina Tving Stauning.

Fraværende:

Der var afbud fra Anne Mette Risgaard-Schmidt og fra Guri Bjerregaard. For Guri
Bjerregaard mødte Anne-Lise Kuhre. Ole Thinghøj mødte ikke.
Fra administrationen deltog Birthe Larsen.

1)

Godkendelse af dagsorden.
Der indsættes et nyt ekstra punkt 7:
”Drøftelse af henvendelse til borgmesteren og direktionen angående implementering af
handicapspørgsmål”.

2)

Godkendelse af referatet fra forrige møde.
Godkendt.

3)

Endelig godkendelse af Handicaprådets forretningsorden.
Den fremsendte forretningsorden blev endnu en gang drøftet. Især kapitel II – Formandskab, stk. 4 ”Formandskabet kan ved hastende sager afgive skriftlige høringer til
Byrådet.”
Dialogen gik især på, hvorvidt høringsmateriale, som fremsendes fra fagudvalg, alene
skal kommenteres af de medlemmer af Handicaprådet, som er udpeget af DH, eller af
hele rådet, d.v.s. også af de politisk udpegede medlemmer.
Enkelte medlemmer mente, at det i konkrete situationer kunne være problematisk, at
man som politiker udtalte sig som medlem af Handicaprådet og efterfølgende skulle
politisk behandle høringssvaret i et fagudvalg (det var især det økonomiske aspekt man
tænkte på).
Da Handicaprådet alene er et rådgivende organ, hvor beslutningsprocessen ligger i
fagudvalgene, og da medlemmerne af Handicaprådet er udpeget til at repræsentere de
handicappede blev rådet enige om, at høringsmateriale sendes til alle medlemmer af
Handicaprådet, og at det er et samlet Handicapråd, som udarbejder høringssvar.
Det blev aftalt, at formanden i situationer, hvor svarfristen på høringsmateriale er meget
kort, udarbejder forslag til høringssvar, som rundsendes til de øvrige medlemmer til
kommentering/godkendelse.
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En ændret formulering af ovennævnte kapitel vil blive forelagt på næste rådsmøde,
med henblik på en endelig godkendelse af forretningsorden.

4)

Drøftelse om, hvorvidt der skal være en handicappolitik eller en handleplan i
Frederikssund.
Rådet havde en større drøftelse af punktet, og der fremkom mange argumenter både
for og imod en handicappolitik eller en handleplan.
Der kom bl.a. bemærkninger som:
•

Handicaprådet har overordnede retningslinjer, som vi skal forholde os til. En
politik/handleplan binder ikke kommunen til noget, da man ikke er lovmæssigt
forpligtet til at udarbejde sådanne.

•

I en handleplan med beskrivelse af særlige fokusområder kan man risikere, at
fokusområderne bevirker, at øvrige områder ”overses”.

•

Det er vigtigere, at Handicaprådet sørger for at, at der løbende er dialog med de
enkelte stående udvalg

Handicaprådet besluttede, at der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes en handicappolitik eller handleplan. Det skete bl.a. med henvisning til skrivelsen til borgmesteren jfr. pkt. 7.
5)

Adgangsforholdene på Lundebjerggård.
Tina Tving Stauning orienterede om de nugældende retningslinjer om adgangsforholdene, som blev udarbejdet af daværende Frederikssund Kommune i 2005. Hovedpunkterne er:
•

Brugeren skal være i stand til at komme rundt ved egen kraft og være selvhjulpen i forbindelse med toiletbesøg m.m.

•

Udendørs køretøjer må ikke anvendes på Lundebjerggård af hensyn til pladsforhold, rengøring og slitage.

•

I vindfanget er opstillet rollator og kørestol til at låne, og man skal selv være i
stand til at flytte sig fra det udendørs køretøj den til lånte stol.

Retningslinjerne vil blive lagt på kommunens hjemmeside.
De borgere, som ikke er selvhjulpne henvises til at anvende andre tilbud i kommunen.
Tina Tving Stauning vil fremlægge retningslinjerne til drøftelse på et kommende møde i
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.
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6)

Orientering fra formanden.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget har fremsendt en sag om ”Dosisdispensering –
håndtering af medicin til kommunens borgere” til udtalelse i Handicaprådet.
Handicaprådet anbefaler forslaget.

7)

Drøftelse af henvendelse til borgmesteren og direktionen angående implementering af handicapspørgsmål.
Handicaprådet har udarbejdet en skrivelse til borgmesteren, hvori rådet fremsætter
ønske om, at administrationen indtænker procedurer, så der i alle beslutninger sker en
overvejelse af, om der er et handicapperspektiv, som skal tages med i betragtning.
Skrivelsen er udarbejdet med baggrund i Handicaprådets temadag den 21. februar
2011, tidligere drøftelser i rådet om handicappolitik og/eller handleplan, og rådets ønske
om, at deres arbejde synliggøres mere udadtil.

8)

Eventuelt.
Intet.

Mødet sluttede kl. 19.15.

