Handicaprådet

Referat fra møde
torsdag den 19. juni 2014 kl. 17.00 – 19.00 mødelokale F 2, Rådhuset.

MØDEDELTAGERE
Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

Udpeget af Byrådet:

Ejkild Steen, næstformand
Kim Brendle (ikke til stede)
Jette Berg (ikke til stede)
Tommy Fritzen
Dorte Hammershøi Johansson

Diana Larsen, formand
Anne-Lise Kuhre (ikke til stede)
Susan Stauersbøl (ikke til stede)
Lars Thelander Bostrøm (ikke til stede)
Charlotte Friedrichsen (ikke til stede)

Referent:
Marianne Larsen, byrådssekretariatet

Sag nr. 1

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Godkendt.
Handicaprådet valgte at gennemføre mødet, selvom de ikke var
beslutningsdygtige.

Sag nr. 2

Godkendelse af referat
Referat fra møde den 26. maj 2014 vedlægges.

Beslutning:
Godkendt.
Fremover skrives referatet færdigt på mødet, og godkendes samtidig af
Handicaprådet.
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Sag nr. 3

Tema-drøftelser
På sidste møde valgte rådet en række temaer, som der ønskes sat ekstra fokus
på.
Handicaprådet foretager en placering af de enkelte temaer på rådets
kommende møder.





Handicaprådets visioner.
Dansk Handicaporganisation deltager i mødet den 18/9-14
Inklusion i folkeskolen
Tilgængelighed
Arbejdsmarkedet

Der kan ved de enkelte tema-drøftelser inviteres relevante fag-personer.

Beslutning:
Handicaprådet valgte følgende rækkefølge for temadagene:
18. sept.:

Visioner – Dansk Handicaporganisation kommer til mødet. Dorte
Hammershøi kontakter DH og aftaler indhold m.m.

9. oktober: Tilgængelighed – Diana Larsen kontakter Dorte Søndergaard og
inviterer hende til mødet.
Primo 2015: Inklusion i Folkeskolen – relevante politikere / fagpersonale
inviteres. Uddannelsesudvalgets beslutninger på området vil kunne
læses her: Referater fra Uddannelsesudvalget
Medio 2015: Arbejdsmarked – administration / regler flex-job. Diana Larsen
kontakter Jobcenterchef Merete Kølln og aftaler indhold m.m.

Sag nr. 4

Høringssvar fra Handicaprådet
Til orientering for rådet, er der i den mellemliggende periode indsendt
høringssvar vedrørende:



Kvalitetsstandarder i forbindelse med Ældrepuljen
Udbudsmateriale på elektronisk nøglesystem

Herudover er der sendt materiale til høringssvar vedrørende:
 Borgerferie (sag 49 på Sundhedsudvalgets dagsorden)

Udfasning af ungetilbuddet på Birkemosevej i Slangerup (sag 50 på
Sundhedsudvalgets dagsorden)

Materialet til punkterne 49 og 50 kan læses her: Sundhedsudvalgets dagsorden
Medlemmernes bemærkninger og kommentarer til høringssvarene tages med til
mødet.

Beslutning:
Medlemmernes bemærkninger / kommentarer til høringssvar vedrørende
Borgerferie og Udfasning sendes til Marianne Larsen maril@frederikssund.dk
senest mandag morgen.
Orienteringen om øvrige høringssvar blev taget til efterretning.
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Sag nr. 5

Orienteringssager fra Sundhedsudvalgets møder
Link til referater fra Sundhedsudvalgets møder

Beslutning:
Til efterretning.
Sag nr. 6

Meddelelser




Sag nr. 7

Eventuelt
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Restbeløb fra budget 2014 overføres ikke automatisk til budget 2015.
Økonomisk forvaltning skal kontaktes omkring en eventuel overførsel i
starten af 2015.
På sidste møde blev der rejst spørgsmål omkring hvilke udgifter der
dækkes ved møder og kurser. I vedtægterne for Handicaprådet
fremgår, at Byrådet yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter regler i § 16 a i lov om
kommunernes styrelse til medlemmer, der ikke er medlem af Byrådet.

Bogen ”Et liv i andres hænder” indkøbes af forvaltningen.

