Handicaprådet

Referat fra møde
mandag den 26. maj 2014 kl. 17.00 – 19.00 mødelokale F 2, Rådhuset.

MØDEDELTAGERE
Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

Udpeget af Byrådet:

Kim Brendle (PTU)
Jette Berg (DBS)
Ejkild Steen (DLHM), næstfmd.
Tommy Fritzen (LEV)
Dorte Hammershøi Johansson
(spastikerforeningen)

Diana Larsen, formand
Anne-Lise Kuhre (A)
Susan Stauersbøl
Lars Thelander Bostrøm (O) (afbud)
Charlotte Friedrichsen (afbud)
i stedet deltog Ole Søbæk

Referent:
Marianne Larsen, byrådssekretariatet

Sag nr. 1

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Sag nr. 2

Valg af formand
Beslutning:
Diana Larsen blev valgt som formand.

Sag nr. 3

Valg af næstformand
Beslutning:
Ejkild Steen blev valgt som næstformand.

Sag nr. 4

Godkendelse af referat
Referat fra møde den 20. februar 2014
Beslutning:
Referatet blev godkendt.
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Sag nr. 5

Møder i 2014
Drøftelse af møder fremover.
Beslutning:
Møder for resten af 2014 blev vedtaget således:
Torsdag den 19. juni, kl. 17 – 19.
Torsdag den 18. september, kl. 17 – 19
Torsdag den 9. oktober, kl. 17 – 19
Torsdag den 6. november, kl. 17 - 19

Sag nr. 6

Forslag til tema-drøftelser
Beslutning:
Der blev foreslået følgende emner:
Besøg af repræsentant fra Dansk Handicaporganisation
Inklusion i folkeskolen
Tilgængelighed
Arbejdsmarkedet
Planafdelingen
Ved de enkelte tema-drøftelser inviteres relevante fag-personer.

Sag nr. 7

Regnskab 2013
Til orientering for Handicaprådet fremsendes rådets regnskab for 2013.
Beslutning:
Til efterretning.
Forvaltningen undersøger til næste møde, om restbeløb fra 2014 kan overføres
til 2015.

Sag nr. 8

Budget 2014
Til orientering for Handicaprådet fremsendes rådets budget for 2014.
Beslutning:
Til efterretning.
Forvaltningen undersøger til næste møde, hvilke regler der gælder i forhold til
f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og kørsel ved deltagelse i kurser og møder.

Sag nr. 9

Høringssvar fra Handicaprådet
Til orientering for rådet, er der i den mellemliggende periode indsendt
høringssvar vedrørende:
•
•
•
•
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Byggesag vedr. Skibby Sognegård.
Bo- og beskæftigelsestilbuddet på Skibbyhøj – omstilling til nye tider
Udviklingsstrategien på det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområde 2015.
Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen
på psykiatriområdet.

Forslag til høringssvar på
• Kvalitetsstandarder i forbindelse med Ældrepuljen,
vil foreligge til mødet.
Der er lavet aftale med forvaltningen om, at høringssvaret vil indgå i materialet,
selvom fristen ikke kan overholdes.
Beslutning:
Tommy Fritzen gjorde opmærksom på, at der også var indsendt høringssvar i
forbindelse med udvidet klubtilbud – klub stjerneskud.
Til efterretning.
Sag nr. 10

Orienteringssager fra Sundhedsudvalget
Link til referater fra Sundhedsudvalgets møder
Beslutning:
Til efterretning.

Sag nr. 11

Meddelelser
Tommy Fritzen orienterede om et vel overstået Special Olympics, som havde
forløbet over al forventning.

Sag nr. 12

Eventuelt
Repræsentant fra Danske Handicaporganisationer inviteres til at deltage i
handicaprådets næste møde den 19. juni.
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