HANDICAPRÅDET

REFERAT
Dato:

Torsdag den 10. december 2009 kl. 18.00.

Sted:

Mødelokale F 2 i stueetagen på rådhuset

Deltagere:

Grethe Olsen (formand), Pia Adelsteen, Hanne Kyvsgaard, Tina Tving Stauning,
Anne-Mette Worch, Astrid Schøbel (næstformand), Ejkild Steen, Jimmy Larsen,
Svend Larsen, Ninette Hartwich.
Fra administrationen deltager direktør Jytte Therkildsen og Peer Huniche.
Anne-Mette Worch deltog ikke på mødet.
Mødet sluttede kl. 20.45.

1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.

Handicapvenlig tilgængelighed i forhold til private/offentlige bygninger.
Fagchef Dorte Søndergaard fra Byggeri og Kommunale ejendomme deltager under
punktets behandling.
Administrationen gav Handicaprådet en grundig orientering om de lovgivningsmæssige
rammer i relation til tilgængelighed, når der opføres private/offentlige bygninger. Det
aftaltes fremadrettet, at Handicaprådet automatisk fra By og Land modtager forslag til
lokalplaner, der sendes i høring.

3.

Flytning af værestedet Askely til Parkvej 4 og 6 i Jægerspris.
Handicaprådet har ingen bemærkninger til oplægget og anbefaler, at administrationen
arbejder videre med flytningen.

4.

Orientering om eventuel handicappris.
Social- og Ældreudvalget har tilkendegivet, at der i næste byrådsperiode arbejdes med
en handicappris. Administrationen har på mødet modtaget et oplæg til rammerne for en
handicappris.

5.

Orientering om afgivne høringssvar vedrørende tilsyn med kommunale og private
tilbud på det sociale område.
Formand og næstformand orienterede om det afgivne høringssvar til Social- og
Ældreudvalget..

6.

Handicaprådets sammensætning pr. 1. januar 2010.

HANDICAPRÅDET

Interesseorganisationerne har udpeget følgende til Handicaprådet:
Astrid Schøbel, LEV
Jan Davidsen, Scleroseforeningen
Judith Hansen, Høreforeningen
Svend Larsen, Diabetesforeningen
Ninette Hartwich, LEV
Byrådet udpeger deres medlemmer på et møde den 5. januar 2010.
7.

Fastsættelse af mødedato.
Næste møde afholdes torsdag den 11. februar 2010 kl. 17.00.

8.

Eventuelt.
Under dette punkt orienteres om følgende:
•

Kvalitetsstandarder på ældreområdet kommer til høring på det førstkommende
møde i Handicaprådet.

•

Kultur og fritidspolitikken blev udleveret på møde.

•

Nyhedsbrev fra VISO blev uddelt samt henvendelse fra paraplyorganisationen
Sjældne diagnoser.

•

Henvendelse fra Landsforeningen ligeværd blev drøftet.

