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12. Godkendelse af dagsorden
27.00.00-G01-6-17

Beslutning
Godkendt.
Direktør Helle Hagemann deltog under punktet.
Fraværende:
Diana Larsen
Lars Thelander Bostrøm (O)
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13. Meddelelser
27.00.00-G01-6-17

Beslutning
Handicaprådet har deltaget i besigtigelse på Færgevej angående istandsættelse af Færgevej.
Handicaprådet har tidligere afgivet høringssvar angående handicapadgang og handicaptoilet til American
Pizza Cafe, Frederikssund. Handicaprådet stiller spørgsmål til, hvorvidt dette er lavet - hvem følger op?
Handicaprådet sekretær sender spørgsmålet til Byggeri, og medbringer svaret til Handicaprådets næste
møde.
Handicaprådet ønskede desuden beskrevet sin kompetence i forhold til byggesager. Svaret behandles på
Handicaprådets næste møde.
Direktør Helle Hagemann deltager på Handicaprådets møde den 5. september 2017 og gennemgår
budgetforslag 2018 på storskærm.
På Handicaprådets møde den 5. september 2017 drøftes forslag til arbejdsform for det nye Handicapråd
vedrørende høringer, høringssvar og samarbejde med administrationen.
Direktør Helle Hagemann deltog under punktet.
Fraværende:
Diana Larsen
Lars Thelander Bostrøm (O)
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14. Udkast til Handicappolitik
27.00.00-G01-6-17

Sagsfremstilling
Formand for Sundhedsudvalget Jesper Wittenburg (A) deltager sammen med direktør Helle Hagemann til en
drøftelse med Handicaprådet med henblik på input til udarbejdelse af handicappolitik for Frederikssund
Kommune.

Indstilling
Handicaprådets formand indstiller til Handicaprådet, at:
1. Tanker og ideer til udarbejdelse til Handicappolitik for Frederikssund Kommune drøftes.

Beslutning
Der er enighed om, at det er en god ide, at der udarbejdes en handicappolitik for Frederikssund Kommune,
og at der er behov for en handicappolitik.
Handicappolitik skal igangsættes af Sundhedsudvalget, og Handicaprådet skal inddrages i arbejdet. Endelig
godkendelse af handicappolitik forventes i starten af 2018 efter kommunalvalget 2017.
Der er enighed om, at det bør være en bred handicappolitik som dækker både handicapområdet og
psykiatriområdet.
Ole Søbæk (C) foreslog, at Handicaprådet kan invitere et fagudvalg ad gangen sammen med
administrationen i forbindelse med drøftelse af handicappolitik.
Forslag til handicappolitik vil blive udarbejdet til Handicaprådets næste møde den 5. september 2017.
Sundhedsudvalgets formand Jesper Witenburg (A) samt direktør Helle Hagemann deltog under punktet.
Fraværende:
Diana Larsen
Lars Thelander Bostrøm (O)
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15. Høring vedrørende anlæggelse af taktile fliser ved
krydsninger på kommunens veje
27.00.00-G01-6-17

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har netop reserveret 200.000 kr. til anlæg af taktile fliser ved vores krydsningspunkter ved
kommunens veje. Vej og Trafik har kontaktet Handicaprådet med henblik på at høre, om det giver
problemer ved krydsninger.

Sektionsleder Karsten Sunne Haslund og teamleder Henriette Andersen fra Vej og Trafik deltager på mødet.
Medbringer plancher og oversigtskort til udpegning af eventuelle problematiske krydsningspunkter.

Indstilling
Handicaprådets formand indstiller til Handicaprådet, at:
1. Anlæggelse af taktile fliser ved krydsninger på kommunens veje drøftes.
2. Eventuelle problematiske krydsningspunkter udpeges.

Beslutning
Drøftet. Der var enighed om, at steder hvor flest mennesker færdes bør prioriteres højest.
Forskellige krydsningspunkter og lyskryds med videre blev udpeget og drøftet.
Karsten Sunne Haslund og Henriette Andersen lovede, at fremover vil Handicaprådet som fast procedure
blive tænkt ind i forhold til høring i forbindelse med vejplanlægning og trafikrenovering. I forbindelse med
budget 2018 kan Handicaprådet overveje at afgive høringssvar angående trafiksikkerhed og tilgængelighed.
Henriette Andersen inviterer Kim Brendle en tur rundt i Frederikssund med henblik på at vurdere
tilgængelighed for bl.a. kørestolsbrugere.
Fraværende:
Diana Larsen
Lars Thelander Bostrøm (O)
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