Handicaprådet
Referat fra møde
torsdag den 6. november 2014 kl. 17.00 – 18:45, mødelokale F 2, Rådhuset.

MØDEDELTAGERE
Udpeget af Danske Handicaporganisationer:

Udpeget af Byrådet:

Kim Brendle
Jette Berg,
Tommy Fritzen
Dorte Hammershøi Johansson

Diana Larsen, formand
Anne-Lise Kuhre,
Susan Stauersbøl (ikke til stede)
Lars Thelander Bostrøm
Charlotte Friedrichsen (ikke til stede)

(ikke til stede)

1 vakant
Referent:
Marianne Larsen, byrådssekretariatet

Sag nr. 1

Godkendelse af dagsorden

Ad 1:
Godkendt

Sag nr. 2

Valg af næstformand
Da næstformand Ejkild Steen, af helbredsmæssige årsager, har valgt at træde
ud af Handicaprådet, skal der vælges en ny næstformand.

Ad 2:
Tommy Fritzen blev valgt som næstformand.
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Sag nr. 3

Kommunens frivillighedskoordinatorer
Lina Krarup Madsen og Mette Petersen Nørregaard deltager i mødet fra kl.
17.00 – 17.30, hvor de vil fortælle om deres arbejde, og hvilke muligheder der
er inden for frivillighedsområdet.

Ad 3:
Frivillighedskoordinatorerne fortalte om deres arbejde som blandt andet
omfatter:
 Samarbejde med frivillige, foreninger og organisationer
 Sikre de ansattes og de frivilliges arbejdsmiljø i samarbejdet
 Sikre grænserne mellem de faglige, kommunale ydelser og det særlige,
som de frivillige kan supplere med
 Samarbejde med andre afdelinger og institutioner i kommunen for at
sørge for, at de frivillige indsatser når de rette borgere.
Folderen ”Frivillighed” blev omdelt.

Sag nr. 4

Handicappris 2014
Der er indkommet 4 ansøgninger
Uddeling af prisen bliver onsdag den 3. december kl. 17.00, som er den
internationale handicapdag.
Ansøgningerne vedhæftes som bilag.
Tildeling tidligere år:
2013: Frederikssund Golfklub
2012: Erik Bergstrøm
2011: Peter Kyster
2010: Irma Frederikssund
Kriterierne for uddeling af handicappris

Ad 4:
Handicaprådet gennemgik de indsendte indstillinger, og traf et enigt valg af
modtager.

Sag nr. 5

Møder i 2015
På sidste møde blev besluttet at møderne holdes i tidsrummet kl. 17.00 – 19.00
og placeres på ugedagene mandag – torsdag.
Administrationen fremsender nedenstående forslag til møderække i 2015:
Mandag den 23. februar 2015
Tirsdag den 21. april 2015
Torsdag den 18. juni 2015
Onsdag den 16. september 2015
Mandag den 9. november 2015
Ønskes der flere møder kan disse aftales på mødet.

Ad 5:
Møderækken blev godkendt.
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Sag nr. 6

Tema-drøftelser fremover
Handicaprådet har tidligere lavet en prioriteret rækkefølge over temadrøftelserne.
Yderligere temaer kan tilføjes listen.
18. sept.:

Visioner – Dansk Handicaporganisation, Mette Søndergaard
Pedersen deltog og kom med input til hvad Handicaprådet kunne
overveje i deres fremtidige arbejde med fokus på det gode
samarbejde.

23. feb. 15 Tilgængelighed – (har været udsat et par gange). Dorte
Søndergaard fra Byggeri og Natur inviteres til at deltage.
Primo 2015: Inklusion i Folkeskolen – relevante politikere / fagpersonale
inviteres. Uddannelsesudvalgets beslutninger på området vil kunne
læses her: Referater fra Uddannelsesudvalget
Medio 2015: Arbejdsmarked – administration / regler flex-job, løntilskud
m.m.. Diana Larsen inviterer Jobcenterchef Merete Kølln og aftaler
indhold m.m.
Fra Vision til målsætninger / Handicapolitik. Er tilføjet listen
på baggrund af oplæg fra DH, som deltog i mødet den 18/9.
Det blev besluttet på sidste møde, at Jette Berg skulle tage kontakt til den nye
formand i Dansk Handicaporganisationer Thorkild Olesen, med henblik på en
aftale om deltagelse i et af ovenstående tema-møder.

Ad 6:
Møderækken for 2015 er godkendt, og Jette tager kontakt til Thorkild Olesen
om en konkret dato for deltagelse.

Sag nr. 7

Høringssvar fra Handicaprådet
Handicaprådet har fået sendt materiale til høringssvar vedrørende
kvalitetsstandarderne for 2015.
Diana tager forslag til høringssvar med til mødet.

Ad 7:
Høringssvaret blev godkendt.

Sag nr. 8

Meddelelser
Til orientering:
Referater fra politiske udvalg

Sag nr. 9

Eventuelt

Tommy Fritzen tager kontakt til Dorte Hammerhøi Johansson om ny
repræsentant fra Dansk Handicaporganisationer til Handicaprådet.
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