Referat
Handicaprådet
Dato og tidspunkt:

27. marts 2008 kl. 19:00

Sted:

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

Deltagere:

Allan Madsen, Astrid Schøbel, Tina Tving Stauning,
Anne Mette Worch, Morten Skovgaard, Jimmy Larsen, Knud Knudsen,
Svend Larsen, Ninette Hartwich.
Fra administrationen:
Palle Skov

Fraværende:

Svend Larsen (afbud) – i stedet deltog suppleant Judith Hansen
Allan Madsen forlod mødet kl. 20.30 – han deltog til og med pkt. 10

Referent:

Susanne Bjerre

Mødet sluttet:

kl. 21.15

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. november 2007
Bilag vedlægges.
Beslutning:
Godkendt med bemærkning om at pkt. 2 – information om status vedr. et rehabiliteringscenter samt status for specialklasser under skolereformen - sættes på dagsorden til næste ordinære møde.

3. Omkonstituering - valg af ny formand
Allan Madsen ønsker ikke at fortsætte i denne funktion pga. tids- og arbejdspres.
Beslutning:
Udsættes til ekstraordinært møde onsdag den 30. april 2008 kl. 15.30.
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4. Orientering og efterretning
a. Handicaprådets kommentarer til den kommunale redegørelse til det Regionale Udviklingsråd
Bilag fra Astrid Schøbel vedlægges.
Svar fra Social- og Ældreudvalget eftersendes.
b. Handicaprådets høringssvar til Sammenlægning af de tre Handicapkørselsordninger
Bilag vedlægges.
c. Handicaprådets høringssvar om Individuel Transport
Bilag vedlægges.
d. Henvendelse til Kommunes Handicapråd.
Bilag vedlægges.
e. Høringsvaret fra Handicaprådet omkring Kvalitetsstandarder for træning
Bilag vedlægges.
f.

Fjernelse af trappe på Møllestræde i Slangerup

g. Politisk orientering om Gnisten og Lunden
Beslutning:
a) Taget til efterretning.
b) Taget til efterretning.
c) Taget til efterretning. Tina Tving Stauning oplyste, at Social- og Ældreudvalget får forelagt et nyt forslag fra administrationen.
d) Taget til efterretning.
e) Taget til efterretning.
f) Taget til efterretning. Fremover udleveres der mere uddybende materiale
g) Taget til efterretning.

5. Hvordan kan vi sikre reelle høringer med hensyn til tidskadencer m.m.
Beslutning:
Administrationen laver et oplæg til drøftelse på næste ordinære møde.

6. Tilsynsrapporter
Handicaprådet ønsker en oversigt over, hvilke institutioner/bosteder, som kommunen har
tilsynet med.
Der skulle nu være fortaget tilsyn fra kommunens side på alle institutioner/bosteder, hvorfor Handicaprådet ønsker oplysninger om, hvilke retningslinjer, der er vedtaget for tilsynet
samt modtage en orientering om, hvordan tilsynet er foretaget og med hvilket resultat.
Beslutning:
Ældre- og Socialudvalget behandler sagen på deres ordinære møde i april 2008.
Punktet genoptages på næste møde til orientering.
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7. Bruger/pårørenderåd
På rådets sidste møde blev forslaget til vedtægter for kommunale bruger/pårørenderåd
taget af med henblik på viderebehandling i forvaltningen.
Hvad er man kommet frem til, og hvornår forventer Frederikssund Kommune at kunne opfylde lovens krav om oprettelse af bruger/pårørende råd?
Beslutning:
Sagen er under fortsat behandling i administrationen. Punktet genoptages på næste ordinære møde.

8. Ungdomsuddannelse for handicappede
Den 1. august trådte loven om kompetencegivende ungdomsuddannelser for alle i kraft.
a. Hvordan har Frederikssund Kommune forholdt sig?
b. Hvor mange er kommet i gang med ungdomsuddannelser?
c. Hvem giver rådgivningen til de handicappede under 25 år?
d. Hvor foregår undervisningen?
Beslutning:
a. Der arbejdes pt. med nye retningslinier/beslutningsprocedurer.
b. 12 er pt. I gang med en ungdomsuddannelse.
c. Ungdomsuddannelsesvejledningen.
d. Undervisningen foregår primært på Egedammen.

9. Hjælpeordninger efter Servicelovens § 96
Der henvises til brev af 19. februar 2008 fra Det Centrale Handicapråd jf. orienteringspunkt. d)
Beslutning:
Genoptages på næste ordinære møde.
Peer Huniche inviteres til at komme med en orientering på mødet.

10. Viso
I hvor høj grad har Frederikssund Kommune brug rådgivning fra Viso ?
Ifølge indberetningerne fra Det Regionale Udviklingsråd er der modtaget rådgivning i enkeltsager på Børne- og Ungeområdet 3 gange. Med hvilket resultat ?
På voksenområdet er der hentet rådgivning 1 gang – og med hvilket resultat?
Og på undervisningsområdet har man ikke henvendt sig til Viso. Kan dette begrundes?
Beslutning:
Genoptages på næste ordinære møde.
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11. Snerydning
Redegørelse - ønsket på sidste møde
Beslutning:
Morten Skovgaard orienterede om arbejdets tilrettelæggelse.

12. Lydfyr ved fodgængergange
Redegørelse - ønsket på sidste møde
Beslutning:
Handicaprådet opfordrer fagområdet til at forbedre forholdene ved lydfyrene under hensyntagen til brugerne.

13. Plan for møder med Handicaprådets interessenter
(Fagudvalg, -forvaltninger mfl.) jvf. drøftelse på sidste møde.
Beslutning:
Repræsentanter inviteres med til møderne når der er noget relevant på dagsorden.

14. Forslag til nye vedtægter til beslutning
Fortsat behandling efter sidste møde.
Bilag vedlægges.
Beslutning:
Det blev oplyst, at DSI skal rettes til DH. Forslaget fremsendes til Byrådets godkendelse.

15. Forslag til forretningsorden
Fortsat behandling efter sidste møde.
Bilag vedlægges.
Beslutning:
Afventer Byrådets godkendelse af det nye vedtægtsforslag. Genoptages på næste ordinære møde.

16. Forslag til folder jf. beslutning på sidste møde
Bilag vedlægges.
Beslutning:
Udsættes til næste ordinære møde.
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17. Medlemmernes forslag til events/happenings som kunne være med til at få
gjort det usynlige mere synligt
Jf. beslutning på sidste møde.
Beslutning:
DH arrangerer en ”synlighedsdag” den 6. september 2008 kl. 08.00 – 22.00 på Kulturhuset Elværket. Det blev besluttet at Handicaprådet vil være repræsenteret på denne dag.
Form og indhold fastlægges på et senere møde.
Punktet genoptages i øvrigt på næste møde.

18. Eventuelt
•
•

•

•
•

Rådet har fået indbydelse til Kulturkonference den 26. april 2008 i Frederikssund
Hallen.
På spørgsmålet om der arbejdes med at forbedre handicap P-pladser på Torvet
svarede Morten Skovgaard, at der pt. arbejdes med parkering generelt – men ikke
specifikt med handicap pladser på Torvet. Knud Knudsen opfordrede til, at der
snarest ses på problemet.
På sidste møde var der enighed om ikke at tage initiativ til udarbejdelse af en
handicappolitik. Spørgsmålet blev drøftet endnu engang og i den forbindelse orienterede Tina Tving Stauning om, at spørgsmålet er på dagsordenen til det næste
møde i Ældre- og Socialudvalget.
Problemer med nøgletal i cia’s rapport blev drøftet.
Synlighed – herunder brug af pressemeddelelser blev drøftet.

5

