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25. Godkendelse af dagsorden
27.69.48-G00-1-17

Beslutning
Godkendt.
Fraværende:
Anne-Lise Kuhre (A)
Susan Stauersbøl
Lars Thelander Bostrøm (O)
Jette Christensen (V)
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26. Meddelelser
27.69.48-G00-1-17

Sagsfremstilling
x
x

Sag vedrørende Handicaprådets fremtidige sammensætning er på vej i Sundhedsudvalget og
Byrådet i november.
Inklusion i folkeskolen. Formanden foreslår, at punktet sættes på dagorden for møde i det nye
Handicapråd i den kommende byrådsperiode.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende:
Anne-Lise Kuhre (A)
Susan Stauersbøl
Lars Thelander Bostrøm (O)
Jette Christensen (V)
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27. Hvilke konsekvenser får budget 2018 for
handicapområdet
27.69.48-G00-1-17

Beslutning
Budgettet til voksenhandicaprområdet er øget med 14 mio. kr. årligt til imødegåelse af den øgede
sagstilgang på området.
Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-Center Slangerup er øget med 3,3 mio. kr. fordelt med 1,650 mio.
kr. i 2018 og 1,650 mio. kr. i 2019.
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende:
Anne-Lise Kuhre (A)
Susan Stauersbøl
Lars Thelander Bostrøm (O)
Jette Christensen (V)
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28. Fast punkt: Årshjul fra politiske udvalg
27.69.48-G01-4-16

Sagsfremstilling
Gennemgang af emner / årshjul fra politiske udvalg:
Benny Juul Neis: Sundhedsudvalget og Uddannelsesudvalget
Susan Stauersbøl: Velfærdsudvalget
Dorte Hammershøi Johansson: Teknisk Udvalg
Diana Larsen: Vækstudvalget
Tommy Fritzen: Fritidsudvalget

Beslutning
Fremadrettet er der et ønske om at få sagslister printet til Handicaprådets møder.
Teknisk udvalg: Dorte Hammershøi Johnasson orienterede om møde fredag den 3. november 2017
angående handicaprampe i svømmehal.
Vækstudvalget: Ole Søbæk orienterede om at beskæftigelsesplan forventes anbefalet i Vækstudvalget
udvalget på mødet den 9. november 2017 inden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
Handicaprådet foreslår at alle fagudvalgs dagsordener sendes i høring i Handicaprådet i lighed med
Sundhedsudvalgets og Velfærdsudvalgets dagsordener.
Dorte Hammershøi Johansson nævnte, at apoteket har taget en ekstra uddannelse angående
influenzavaccination, og er taget rundt til de borger i eget hjem der har ønsket det.
Det nye Handicapråds tilknytning til fagudvalg blev drøftet. Der er et ønske om repræsentation hele vejen
rundt - både børn, voksne og ældre.
Fraværende:
Susan Stauersbøl
Anne-Lise Kuhre (A)
Lars Thelander Bostrøm (O)
Jette Christensen (V)

Bilag
x
x
x

Sagsliste Sundhedsudvalget 2017 Bilag til Sundhedsudvalgets møde 7. november 2017
Sagsliste Velfærdsudvalget 2017 Bilag til Velfærdsudvalgets møde 9. november 2017
Sagsliste Vækstudvalget - oktober 2017
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29. Forslag til mødekalender 2018
27.69.48-G00-1-17

Sagsfremstilling
Forslag til mødekalender for Handicaprådets møder 2018:
Torsdag den 4. januar 2018 kl. 16 - 18
Torsdag den 1. februar 2018 kl. 16 - 18
Torsdag den 1. marts 2018 kl. 16 - 18
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16 - 18. Alternativt torsdag den 5. april 2018 kl. 16 - 18
Torsdag den 26. april 2018 kl. 16 - 18
Torsdag den 31. maj 2018 kl. 16 - 18
Torsdag den 9. august 2018 kl. 16 - 18
Torsdag den 30. august 2018 kl. 16 - 18 Budgetforslag 2019
Torsdag den 27. september 2018 kl. 16 - 18
Torsdag den 1. november 2018 kl. 16 - 18
Torsdag den 29. november 2018 kl. 16 - 18
Mandag den 3. december 2018 kl. ?? Uddeling af Handicappris 2018
Med dette forslag forventes der at være mulighed for at drøfte fagudvalgenes dagsordener med henblik på
evt. afgivelse af høringssvar.

Indstilling
Handicaprådets sekretær indstiller over for Handicaprådet, at:
1. Udkast til mødekalender 2018 drøftes.

Beslutning
Forslag til mødekalender anbefales. Forslag til mødekalender forelægges for nyt Handicapråd med henblik
på endelig godkendelse.
Fraværende:
Anne-Lise Kuhre (A)
Susan Stauersbøl
Lars Thelander Bostrøm (O)
Jette Christensen (V)
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30. Handicappris 2017
00.05.07-G00-1-17

Sagsfremstilling
Der har været annonceret efter kandidater til årets handicappris på Frederikssund Kommunes hjemmeside,
på Frederikssund Kommunes facebookside, i Lokalavisen Frederikssund og i Hornsherred Lokalavis med frist
for indsendelse af indstillinger til Handicaprådets sekretær senest den 27. oktober 2017. Da der ikke er
modtaget nogen indstillinger, er annoncen sat i Lokalavisen Frederikssund igen i uge 44 med forlængelse af
frist for indsendelse af indstillinger til fredag den 3. november 2017 kl. 12.00.
Fredag den 1. december 2017 kl. 11.00 i Byrådssalen er reserveret til uddeling af Handicapprisen 2017.

Indstilling
Handicaprådets Sekretær indstiller over for Handicaprådet, at:
1. Uddeling af Handicapprisen 2017 drøftes.

Beslutning
Siden udsendelse af dagsorden er der modtaget to indstillinger til Handicapprisen 2017.
Indstillinger drøftet.
Afventer fristen den 3. december 2017 inden modtager af Handicapprisen 2017 udpeges.
Fraværende:
Anne-Lise Kuhre (A)
Susan Stauersbøl
Lars Thelander Bostrøm (O)
Jette Christensen (V)
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31. Forebyggende hjemmebesøg
27.69.48-G00-1-17

Sagsfremstilling
Kim Brendle, medlem af Handicaprådet videresender i mail af 28. september 2017 henvendelse fra Kirsten
Vind og Bodil Egelund:
"Kære Kim
Vil du fra to medlemmer af Ulykkespatientforeningen overbringe nedenstående forslag til behandling i
Handicaprådet:
Indledningsvist vil vi lige citere Servicelovens § 79 A således:
§ 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er
fyldt 80 år, og som bor i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor i
kommunen, i deres fyldte 75. år.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år
til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i
kommunen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov, jf. dog stk. 1 og 2.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og
praktisk hjælp efter § 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.
Stk. 6. Ældreministeren kan fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-5, herunder om
samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger og om andre
måder at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i hjemmet.
Vores forslag relaterer sig til stk. 3, idet vi tilhører en patientforening med nedsat fysisk funktionesevne. Men
vores forslag “går på” alle de i stk. 3 nævnte grupper.
Vi foreslår, at alle borgere i de i stk. 3 nævnte grupper i Frederikssund kommune modtager tilbud om et
servicebesøg mindst fra deres fyldte 70 år.
Vi sender her link til Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven
http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sou/bilag/58/908998.pdf. Heraf fremgår mere detaljerede regler for,
hvad et sådant servicebesøg skal indeholde."
På baggrund af henvendelsen har fremsender sundhedschef Malene Størup notat om de forebyggende
hjemmebesøg for målgruppen af borgere som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk
funktionsevne. Notatet beskriver, hvordan Frederikssund Kommune arbejder med at nå denne målgruppe.
Det er ikke korrekt, som det fremgår af mailen fra Kim Brendle, at Frederikssund Kommune ikke lever op til
dette. Det foreslås i mailen, at alle de borgere som er nævnt (borgere i særlig risiko for at få nedsat social,
psykisk eller fysisk funktionsevne) modtager et forebyggende hjemmebesøg – det gør de allerede i dag.

Indstilling
Handicaprådets sekretær indstiller over for Handicaprådet, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning
Taget til efterretning.
Handicaprådets sekretær skriver til Kirsten Vind og Bodil Egelund og orienterer om, at Handicaprådet har
drøftet deres henvendelse og medsender samtidig notat vedrørende forebyggende hjemmebesøg.
Fraværende:
Anne-Lise Kuhre (A)
Susan Stauersbøl
Lars Thelander Bostrøm (O)
Jette Christensen (V)

Bilag
x

Notat til Handicaprådet vedr. Forebyggende hjemmebesøg 18. oktober 2017.docx

11

