Referat
Konstituerende møde i
Handicaprådet
Dato og tidspunkt:

10. juli 2008 kl. 19:00

Sted:

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

Deltagere:

Astrid Schøbel, Tina Tving Stauning, Anne Mette Worch, Grethe Olsen, Pia Adelsteen, Jimmy Larsen, Knud Knudsen, Svend Larsen, Ninette Hartwich.
Stedfortræderne: Ole Søbæk og Morten Skovgaard.
Fra administrationen:
Palle Skov

Afbud:

Hanne Kyvsgaard, Pia Adelsteen

Referent:

Palle Skov

Mødet sluttet:

kl. 20:15

1.

Konstituering af Handicaprådet:
a)
Valg af formand
b)
Valg af næstformand

Bilag:
Vedtægter for Handicaprådet i Frederikssund Kommune gældende fra 1. april 2006.
Medlemsliste.

Beslutning:
Grethe Olsen blev valgt som formand.
Astrid Schøbel blev valgt som næstformand
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2.

Godkendelse af dagsorden:
Beslutning:
Godkendt med ønske fra handicaporganisationernes repræsentanter om at alle mødedokumenter fremsendes både elektronisk og i papirversion til både rådsmedlemmer og til
deres personlige stedfortrædere.

3.

Godkendelse af referat fra mødet den 30. april 2008.
Bilag vedlægges.
Beslutning:
Godkendt

4.

Lukning af specialgrupper i Kommunens børnehaver:
a) Hvorfor er Handicaprådet ikke blevet hørt?
b) Rådets mulighed for at ændrer på beslutningen?
c) Hvordan kan vi i Handicaprådet sikre os, at blive hørt i fremtiden?

Beslutning:
Ninette Hartwich, der repræsenter børne og ungeområdet fortalte indledningsvis hvorfor
hun havde ønsket punktet på dagsordenen, og udtrykte stor skuffelse over, at Handicaprådet ikke var blevet hørt inden byrådet traf beslutning i sagen, hvilket skete på byrådsmødet den 27. maj 2008 (sag nr. 87) hvor det blev besluttet:
•
•
•
•

at specialgruppen Regnbuen nedlægges pr. 1. august 2009
at specialgruppen Stjernen videreføres uændret og med udadgående funktioner
som en del af den integrerede institution i Hoffmeyers Hus,
at specialgruppen Spiren nedlægges i forbindelse med at de sidste børn overgår
til SFO og skole i sommeren 2008, samt
at opvækst- og Uddannelsesudvalget indenfor en 2-årig periode forelægges en
evaluering af den nye ordning.

Anne-Mette Worch beklagede, at Handicaprådet ved en forglemmelse ikke var blevet
hørt, og fortalte derefter kort om den politiske behandling af sagen, som, inden den politiske behandling, var blevet drøftet på møder med ledelse og personalegrupper de tre steder.
Anne-Mette Worch fortalte, at forældrebestyrelsen ved Bakkebo havde fremsendt et særdeles velargumenteret høringssvar med anbefaling af at bibeholde specialgruppen Regnbuen.
Sagen gav et enigt Handicapråd anledning til at indskærpe betydningen af at Handicaprådet høres om alle politiske sager med handicappolitisk relevans inden der træffes
politisk beslutning. Den kommunale administration opfordres til at udarbejde procedurebeskrivelser (i form af f.eks. afkrydsningsskemaer) der sikrer, at dette sker fremover.

5.

Orientering og efterretning:
a)
MOVIA`s bemærkninger vedr. høringssvar om forslag til sammenlægning af de tre handicapkørselsordninger.
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Bilag:
Movias bemærkninger af den 25. marts 2008. samt
Forslag til sammenlægningen som bilag til bestyrelsesmøde i Movia den 24. april 2008.
Frederikssund Handicapråds høringssvar af den 25. februar 2008.
b)
Høring om Revision af sundhedsaftale indgået mellem Region Hovedstaden og Frederikssund Kommune. Frederikssund Handicapråd havde ingen bemærkninger d. 27. juni
2008.

Beslutning:
Taget til orientering

6. Administrationens forslag til procedure ved høring i Handicaprådet:
Forslag vedlægges.

Beslutning:
Følgende procedure blev besluttet:
1. Alle sager med handicappolitisk relevans fremsendes af den sagsansvarlige til sekretæren for Handicaprådet
2. Såfremt tidsfristen for høringen tillader det, sættes sagen på førstkommende ordinære møde.
3. Såfremt tidsfristen for høringen ikke kan afvente førstkommende ordinære møde
sender sekretæren høringsdokumenterne til samtlige rådsmedlemmer og deres
personlige stedfortrædere i både elektronisk form og i papirform. Formand og næstformand er derefter ansvarlige for udarbejdelsen af rådets høringssvar.
4. Det under pkt. 3 udarbejdede høringssvar sendes til Handicaprådets sekretær, som
videresender svaret til den instans, der har ønsket høringen, og sætter sagen på
førstkommende ordinære møde som orientering.

7. Planlægning af møder for resten af året:
Følgende møder er allerede planlagt: 25-09 og 27-11 – begge dage kl. 19:00
Beslutning:
Der vil i de kommende måneder komme en del større sager til Handicaprådet. Følgende
kan nævnes:
• Inkluderende specialskoletilbud fra Opvækst og Uddannelse
• Psykiatriplan fra Social service
• Handicapplan fra Social service
• Årsplan for Social og Ældreområdet fra Social service, og
• Forslag til budget for 2009 fra Økonomiudvalget.
Tina Tving Stauning afklarer med Social Service om høringen af proces for hhv. Psykiatriplan og for Handicapplan forudsætter et møde før næste møde 25-09 (f.eks. 28-08 som
reserveres).
Tina meddeler den 11-07 at punkterne omkring Handicapplan og Psykiatriplan godt kan
vente til 25-09 hvorfor det ekstraordinære møde 28-08 aflyses.
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[Tina fortæller, at ”under forudsætning af godkendelse i blandt andet Social- og ældreudvalget,
lægges der op til et visionsseminar/fællesmøde med Handicaprådet onsdag d. 5. november kl. 1619 samt cafemøder efterfølgende d. 24. november samt d. 11. december, begge dage kl. 17-21 i
Elværket
Disse datoer – selv om de endnu ikke er endelig godkendte – kunne måske være godt for Handicaprådets medlemmer at kende?!”]

Næste møde bliver således 25-09 hvor følgende punkter foreløbig er på dagsordenen:
1) Høring af forslag til budget 2009 – 2012
2) Temadrøftelse om inkluderende specialskoletilbud – med repr. for forvaltningen
3) Proces for udarbejdelse af handicapplan og for psykiatriplan
4) Årsplan for Social og Ældreudvalget
Mødet fremrykkes til kl. 18:00 og vi starter med en bid brød.

Det allerede fastlagte møde den 27-11 fremrykkes til den 20-11 med uændret mødetidspunkt kl. 19:00

8. Eventuelt:
Ole Søbæk henledte Handicaprådets opmærksomhed på den igangværende kommuneplanproces.
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