HANDICAPRÅDET

REFERAT
Dato:

Torsdag den 17. marts 2011 kl. 17.00.

Sted:

Mødelokale F 2 i stueetagen på rådhuset

Deltagere:

Astrid Schøbel, Anne Mette Risgaard-Schmidt, Bodil Egelund, Guri Bjerregaard,
Hanne Kyvsgaard, Ninette Hartwich, Ole Tinghøj, Pia Adelsteen, Svend Larsen,
Tina Tving Stauning.
Svend Larsen i stedet deltog Anne Marie Mathiesen. Pia Adelsteen og Ninette
Hartwich
Guri Bjerregaard

Afbud:
Fraværende:

Fra administrationen: Marianne Larsen.
1.

Godkendelse af dagsorden.
Tina Tving Stauning gjorde opmærksom på, at punkt 5 ikke hørte under hendes
politiske område, hvorfor formanden ville orientere om dette punkt.
Bodil Egelund gjorde opmærksom på, at hun havde deltaget i Handicaprådets møde
den 18. november 2010, hvilket ikke var anført i referatet fra mødet.

2.

Præsentation og orientering om ”borgerportalen” v/ Karina Meyer-Jacobsen fra
Ældre og Sundhed.
Karina Meyer-Jacobsen gennemgik de forskellige skærmbilleder vedrørende ”Din
Plejejournal”. For at kunne benytte ”Din Plejejournal” er det nødvendigt at have NemID.
Hvis dette ikke haves, er det stadig muligt, at få tilsendt sin journal pr. post.
Der var følgende kommentarer til portalen:
• Teksten skal være større – evt. mulighed for at forstørre.
• Der skal være muligt / mere synligt at finde kontaktpersoner.
• Tekst kunne illustreres med billeder.
Programmet er stadig under udvikling. Hvis der er økonomi til det, og hvis det kommer
til at leve op til kommunens / borgernes forventninger vil det kunne etableres inden for
ca. 1 år.

3.

Opfølgning på temadagen.
Notat af 9/3-11 var udsendt.
Der var en enkelt rettelse til notatet, under spørgsmål 2 rettes , ”men alle tre grupper er
bange for”, til ”et flertal er bange for”. Astrid Schøbel retter notatet.
Det blev besluttet, at Astrid skriver til borgmesteren og opfordrer til, at Handicaprådet
bliver inddraget / indtænkt noget mere i de forskellige kommunale processer.
Der skrives også til Direktionen med henblik på at få et område / afdeling til at indgå i et
samarbejde, således at handicapperspektivet medtages ved udarbejdelse af
dagsordener.
Spørgsmålet om vi i Frederikssund skal have en egentlig handicappolitik eller en
handleplan genoptages på næste møde.
Administrationen sørger for at Handicaprådets informationer på hjemmesiden bliver
opdateret.
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4.

Forretningsorden for Handicaprådet.
Udkast til forretningsorden var vedlagt som bilag.
”Godkendelse af referat” ønskes som et fast punkt på dagsordenen. Forretningsorden
tilrettes efter de faldne bemærkninger. Fremlægges til godkendelse på næste møde.

5.

Opfølgning på beslutningen om lydavisen
Astrid Schøbel gav en status på samarbejdet med frivillige vedrørende produktion af
lydavis.
Der er i øjeblikket 12 frivillige men målet er at komme op på 18 – 20 stykker. Arbejdet
med lydavisen foregår i øjeblikket på Fr.sund bibliotek, da der endnu ikke er fundet
egnet lokaler.
Notat om status på samarbejdet udsendes med referatet.
Udvalget afventer udviklingen.
Adgangsforholdene på Lundebjerggård v/Tina T. Stauning.
Lundebjerggård er for borgere der kan hjælpe sig selv. Der er ikke tilknyttet personale.
De problemer der er i øjeblikket med udendørs crossere vil blive afhjulpet, idet der
bliver etableret et halvtag samt stikkontakter, så crosserne kan blive ladet op.
Hvis der er borgere der har problemer med adgangsforholdene, er de velkomne til at
tage kontakt til Tina Tving Stauning. Hvis medlemmerne er bekendt med borgere der
har problemer, kan de henvises til Tina.

6.

7.

Orienteringspunkter fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. marts
2011 v/Tina T. Stauning.
1. Udmøntningen af budget 2011 på socialområdet.
2. Anvisningsretten til boligerne på Parkvej 10, Jægerspris.

8.

Udvalgsbeslutningerne var vedlagt som bilag.
Tina Tving Stauning orienterede om punkter.
På forespørgsel blev det oplyst, at Skibby-høj og Klintegården gøres klar til overtagelse
i 2013.
Udvalget tog orienteringerne til efterretning.
Eventuelt.
Der har været problemer med at udendørs crossere ikke har kunnet stå på liften ved
rådhusets indgang. Der opfordres til, at der gøres opmærksom på, at større køretøjer
henvises til indgangen ved jobcentret.

