Referat Handicaprådet
Dato og tidspunkt:

25. september 2008. kl. 18.00

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.
Stedfortræder: Ole Søbæk, Ejkild Steen
Fra administrationen:
Palle Skov

Afbud:

Hanne Kyvsgaard, Anne Mette Worch, Knud Knudsen og Pia Adelsteen

Referent:

Susanne Bjerre

Gæst:

Kl. 19.00 Lars Rasmussen fra sektorbudget punkt 3.
Kl. 19.45 Bjarne Nielsen, Fagchef for Kvalitet/Særopgaver punkt 4.

Mødet sluttet:

kl. 22.00

1.

Godkendelse af dagsorden:
Beslutning:
Godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 10. juli 2008:
Bilag vedlægges.
Beslutning:
Godkendt.
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3.

Høring omkring budgetforslag 2009-2012. v/ Lars Rasmussen fra Sektorbudget
Bilag:
3.1 Budgetforslag
3.2 Resultatopgørelse
3.3 Skattefinansierede anlæg
3.4 Ændringer til teknisk budgetgrundlag
Beslutning:
Budgetforslaget blev præsenteret og drøftet. Handicaporganisationerne indsender
høringssvar.

4. Orientering om specialskoletilbud m.m. v/ Bjarne Nielsen
Beslutning:
Oversigt over specialtilbud indenfor folkeskolen i Frederikssund Kommune blev udleveret. Vedhæftes referatet.
Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Høring omkring Handicapplan og Psykiatriplan:
Bilag:
5.1 Sagsfremstilling SÆ27
5.2 Bilag til sagsfremstilling SÆ27-1.
Beslutning:
Handicaprådet støtter op omkring forslaget til proces for handicapplan og psykiatriplan.

6. Årsplan for Social og Ældreudvalget:
Til orientering
Bilag:
6.1 Årsplan for Social og Ældreudvalget 2008
6.2 Årsplan for Social og Ældreudvalget 2009
Beslutning:
Taget til efterretning.
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7. Tilsynsrapporter:
Til orientering.

Bilag:
Plejerhjem/boliger:
7.1 Sagsfremstilling plejehjem Frederikssund
7.2 Ældrerådets udtalelse omkring tilsynet.
Dagtilbud:
7.3 sagsfremstilling dagtilbud Frederikssund
7.4 Skema tilsyn dagtilbud
7.5 Retningslinjer tilsyn med dagtilbud for 0-6 årige
Handicap og psykiatri:
7.6 Sagsfremstilling Handicap og Psykiatri
7.7 Skema tilsyn Handicap go Psykiatri
7.8 Tidsplan over tilsyn 2008/2009.

Beslutning:
Taget til orientering.

8. Bruger og pårørenderåd plejehjem/bolig:
Til orientering
Bilag:
8.1 Sagsfremstilling Bruger og pårørenderåd Plejehjem/bolig.
8.2 Vedtægter for Bruger og pårørenderåd plejehjem/bolig.
8.3 Udtagelser fra Ældrerådet
8.4 Udtagelser fra plejehjem Nordhøj.
8.5 Udtagelser fra De Tre Ege
Beslutning:
Taget til orientering.
Fagområdet opfordres til at undersøge ordlyden nærmere med hensyn til valg af
medarbejderrepræsentanter.
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9. Bruger og pårørenderåd Social dag og døgntilbud:
Til orientering
Bilag:
9.1 Sagsfremstilling Bruger og pårørenderåd social dag og døgntilbud.
9.2 Standardvedtægt for pårørenderåd
9.3 Standardvedtægter for Bruger og pårørenderåd.
9.4 Notat vedr. Bruger og pårørenderåd.

Beslutning:
Taget til efterretning.

10. Rapport fra LBR om handicappedes muligheder på arbejdsmarkedet:
Til drøftelse.
Bilag:
Rapport fra LBR

Beslutning:
Rapporten blev drøftet. Handicaporganisationerne inddrager rapporten fra LBR i høringssvaret til budgettet.

11. Indkommende pjecer, informationer og rapporter:
• Servicestyrelsen: Vikom nyhedsbrev nr.21
• Dansk Handicaporganisationer: Børn og unge med handicap siger deres mening.
Medbringes til orientering.
Beslutning:
Materialet udlånes til Ninette.

12. Eventuelt:
• Mødedatoer 2009 drøftes på næste møde.
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13.

Høring om udbud af kommunalkørselsordning:
Til drøftelse
Bilag
13.1.1.1
13.1.1.2

sagsfremstilling
udbudsmateriale

Beslutning:
Rådets medlemmer fremsender evt. kommentarer til formand og næstformand,
som koordinerer og udarbejder høringssvar på Rådets vegne.
Rådets høringssvar: (er udsendt til rådets medlemmer)
Høring om udbud af kommunale kørselsordninger.
På Handicaprådets vegne skal vi nedenfor afgive følgende høringssvar med henvisning til de
enkelte punkter i det udsendte materiale.
1.2.2.
Supplerende skolekørsel.
Børn med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser vil også have behov for kørsel udover
skoledage, hvis de går i SFO. Det skal sikres, at det også ved kørsel på ikke-skoledage er
kendte chauffører.
1.11
Miljøkrav.
….. hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt herpå.
Bør skal erstattes med skal, og hvordan de bliver forberedt kunne være obligatorisk deltagelse i kurser, hvor der informeres om de forskellige handicaps.
3.2 Køreplanlægning
Stk. 4.
Der skal være et acceptabelt varsel ved ændring af ruter, da mange af de børn med handicap, som skal transporteres, er børn, som let kan bringes ud af balance ved ændringer.
Mange af børnene trives ved det kendte, og kan få en ændret adfærd, hvis daglige rutiner
fraviges.
Stk. 6.
Her gælder det samme som under stk. 4, at ændringer i daglige rutiner f. eks. anden chauffør, kan give ændret adfærd hos børnene.
Stk.8.
Ved ny bruger, skal institution eller forvaltning kræve………..
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3.4. Kørslens udførelse
Stk. 5. ”Hvis nødvendigt” bør slettes, så institution eller forvaltning kræver, at der anvendes…………
3.5 Kundebetjening.
Stk. 4
Se under 1.11. Det er ikke nok, at chaufførerne skal gøres klart, at der kan være tale om en
speciel gruppe brugere. Der skal være kurser for chaufførerne. De skal vide, hvad der skal
gøres, hvis et barn får f. eks. et epileptisk anfald, eller hvorfor det er vigtigt, at barnet med
autisme sidder på den samme plads hver dag.
Stk. 5.
Denne bestemmelse er utrolig vigtig, da intet handicappet barn må kunne afleveres på
adressen, hvis ikke der er en voksen til at modtage. Hvis der af en eller anden grund er sket
en misforståelse, så der ikke er en voksen til stede, må barnet ikke afleveres, med mindre
der er truffet aftale med en tredjemand om modtagelsen.
3.6
Miljøkrav.
Igen skal bør udskiftes med skal.
4.6 Miljøkrav.
Igen skal bør udskiftes med skal.
5.6. Miljøkrav.
Igen skal bør udskiftes med skal.
Generelt:
Der er tale om entredør til entredør kørsel, men hvad betyder det for kørslen med de handicappede børn til skole eller institution og hjem igen? Skal de følges til deres dør i etagebyggeri på 2. sal? Eller er det til gadedøren? Hvis det er døren på 2. sal, hvordan sikres de andre børns sikkerhed, når chaufføren forlader bilen?
Generelt står der, at der ikke må ryges i bilerne og chauffører og passagerer må ikke drikke
alkohol under kørslen. Det er ikke skarpt nok formuleret. Må der gerne drikkes alkohol, hvis
bare bilen stoppes? Altså i pauserne mellem kørslerne? Det skal formuleres, så der ikke er
noget at tage fejl af. Der må ikke drikkes alkohol i arbejdstiden. Og rygning må ikke foregå
under en transport, heller ikke når et barn følges til døren, hvor chaufføren jo er udenfor bilen.
Frederikssund, den 29. september 2008
Handicaprådet

Grethe Olsen
Formand

Astrid Schøbel
næstformand
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