Referat Handicaprådet
Dato og tidspunkt:

23. marts 2009 kl. 19.00

Sted:

Frederikssund Rådhus, Torvet 2, Frederikssund
Mødelokale F2 lokale A105, Stuen - ved hovedindgangen

Deltagere:

Grethe Olsen (formand), Astrid Schøbel (næstformand), Tina Tving Stauning, Jimmy Larsen, Svend Larsen, Ninette Hartwich.

Fra administrationen:
Jytte Therkildsen

Afbud:

Hanne Kyvsgaard (afbud) Ole Søbæk(afbud, stedfortræder),
Adelsteen(afbud) Anne Mette Worch(afbud) og Ejkild Steen(afbud)

Referent:

Pia

Kirsten Nørskov

Mødet sluttet: 20.40

1.

Godkendelse af dagsorden:

Beslutning: Godkendt (Flere medlemmer havde fået materialet meget sent – bør
sendes som A-post)

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 11. november 2008:
Bilag: Referat vedlægges.

Beslutning: Godkendt
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3. Bruger og pårørenderåd i bofællesskaber.
Opfølgning:
Orienteringssagen har været på dagsorden i Handicaprådet i september 2008.
Svar fra fagområdet: Socialservice om der er oprettet et Bruger og pårørende råd for bofællesskaber i Frederikssund Kommune foreligger på mødet.
Beslutning: Til efterretning, dog anbefaler Handicaprådet, at der oprettes bruger/pårørende
råd på tværs, som vedtægten giver mulighed for.

4. Svar fra Sundhedsområdet om implementering af sundhedspolitikken.
Bilag:
Svar fra sundhed og forebyggelsesområdet + sagsfremstilling.
Beslutning: Handicaprådet opfordrer udvalgene til at forsøge at leve op til sundhedspolitikken.

5. Høring om hjemtagelse af specialundervisning for voksne. Høringsfrist er den
1. april 2009.
Bilag: Fremsendelsesbrev og sagsfremstilling.
Beslutning: Handicaprådet ønsker, at området hjemtages, med fortsat focus på tilbudets
kvalitet og at Handicaprådet orienteres, når projektet evalueres.

6. Sagen om høring om redegørelses til det regionale udviklingsråd.
Bilag: svarskrivelsen til socialservice.
Øvrige høringsmateriale er tidligere udleveret den 23. februar 2009.
Beslutning: Handicaprådet beklager at høringsfristen har været så kort. Der
ønskes oplyst, hvorfor kommunen ikke har gjort brug af Viso i 2008, hverken på + 18 år eller
børneområdet. Punktet genoptages på næste møde.

7. Høringssvar:
Bilag:
Høringssvar fra DH Kvalitetsstandard for træning.
Høringssvar fra DH Kultur og Fritids og Idrætspolitikken samt idrætspolitiske strategi.
Høringssvar fra DH Kvalitetsstandard 2009 personlig og praktisk hjælp.

Beslutning: Til orientering

8. Indkommende pjecer, informationer og rapporter:
Handicap Hjælp Danmark.
Center for Ligebehandling af Handicappede: Invitation til konference til formand og næstformand.
Social Fokus.
Det Centrale Handicapråd: Konvention om rettigheder for personer med handicap.
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Kl:: Handicapråd skab den gode praksis.
Det Centrale Handicapråd: Årsberetning.
Er med på mødet.

Beslutning: Til efterretning. Astrid Schøbel og Grethe Olsen tilmeldes konference –
Mainstreaming af handicapområdet - den 7. maj 2009 i Snekkersten.

9. Eventuelt:
1.
Grethe Olsen har afleveret indkaldelse til generalforsamling i Kulturhuset Elværket m/ opkrævning på kr. 350,- - disse penge skal betales.
2.
Svend Larsen oplyste, at man fra starten af perioden havde fået lovning på af få Ældrerådets referater tilsendt ligesom Ældrerådet skulle have Handicaprådets referater tilsendt. Dette er ikke sket.
3.
DH opfordrede til at der bliver lavet en ”handicappris” – findes i andre kommuner. Det behøves ikke at koste mange penge, men f.eks. kunne en kunstner sættes på sagen. Denne pris
kunne uddeles den 3. september hvert år på FN internationale handicapdag.
Punktet tages med på næste møde.
LEV i Frederikssund arrangerer et foredrag med Peter Mygind den 9. juni 2009 på Elværket.
Dette foredrag er kommet i stand for penge dels fra Frederikssund kommune og dels fra
Danske Bank. Formålet er at starte netværksgrupper op på tværs af handicap.
Folderen uddeles til Dagpleje, institutioner m.v.
Tina Tving orienterede om arbejdsprocedure ved visitation til særlig tilrettelagt uddannelse
(STU).
Der er nedsat et visitationsudvalg.
Bilag på arbejdsprocedure ved visitation og forretningsorden udsendes til Handicaprådets
medlemmer.
Næste møde er torsdag den 11. juni kl. 19.00.
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