Handicaprådet

Referat fra møde
torsdag den 18. september 2014 kl. 17.00 – 19.30 mødelokale F 2, Rådhuset.

MØDEDELTAGERE
Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

Udpeget af Byrådet:

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

Diana Larsen, formand
Anne-Lise Kuhre, var ikke til stede
Susan Stauersbøl
Lars Thelander Bostrøm
Charlotte Friedrichsen, var ikke til stede, i
stedet deltog Ole Søbæk

Referent:
Marianne Larsen, byrådssekretariatet

Sag nr. 1

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Godkendt

Sag nr. 2

Godkendelse af referat
Link til tidligere referater

Beslutning:
Godkendt.

Sag nr. 3

Tema-drøftelser - Visioner
Dansk Handicaporganisation, Mette Søndergaard Pedersen er inviteret til at
deltage fra kl. 17.00.
Mette Søndergaard Pedersen vil komme med input til, hvad Handicaprådet kan
overveje i deres fremtidige arbejde med fokus på det gode samarbejde.
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Beslutning:
Mette Søndergaard Pedersen fra DH kom med hendes bud på redskaber og
overvejelser til brug for Handicaprådets videre arbejde med ”Det gode
samarbejde”.
Se materialet ”Det gode samarbejde”.
Handicaprådet blev efterfølgende enig om, at punktet ”Fra vision til
målsætninger” skulle påføres listen over tema-drøftelser.

Sag nr. 4

Tema-drøftelser fremover
Handicaprådet har tidligere lavet en prioriteret rækkefølge over
temadrøftelserne. Yderligere temaer kan tilføjes listen.
9. oktober: Tilgængelighed – Diana Larsen inviterer Dorte Søndergaard fra
Byggeri og Natur 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
inviterer Jobcenterchef Merete Kølln og aftaler indhold m.m.

Beslutning:
På baggrund af oplæg fra DH påføres emnet ”Fra vision til målsætninger” på
listen over tema-drøftelser.

Sag nr. 5

Budget 2015
Medlemmerne vil få tilsendt budgetmaterialet når dette offentliggøres efter den
8. september.
Se yderligere i tidsplanen for Budgetlægning 2015

Beslutning:
Budgetmaterialet og besparelsesforslagene blev gennemgået. De enkelte
medlemmer indsender eventuelle bemærkninger til Diana hurtigst muligt. Diana
sender det samlede høringssvar til Økonomisk forvaltning senest 24. september
kl. 12.00.

Sag nr. 6

Handicappris 2014
Så er det igen ved at være tid til uddeling af den årlige Handicappris.
Dagen bliver på den internationale handicapdag, onsdag den 3. december, kl.
17.00.
Kriterierne for uddeling af handicappris

Beslutning:
Punktet blev udsat til næste møde.
Administrationen sørger for at annoncen indrykkes snarest.

Sag nr. 7

Høringssvar fra Handicaprådet
Fast punkt på dagsordenen.
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Der er ikke indkommet materiale til høring til dette møde.

Beslutning:
Eventuelle bemærkninger til ”Udbud af ortopædisk fodtøj og indlæg” sendes til
Diana Larsen, som sørger for at sende høringssvar på rådets vegne.

Sag nr. 8

Meddelelser
Orientering fra Sundhedsudvalgets møder
Link til referater Sundhedsudvalgets møder

Sag nr. 9
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Eventuelt

