Handicaprådet
Referat fra møde
Den 7. november 2016 kl. 17.00 – 19.00 mødelokale F2, Rådhuset

MØDEDELTAGERE
Udpeget af danske
handicaporganisationer:
Benny Juul Neis
Kim Brendle
Tommy Fritzen (Næstformand)
Dorte Hammershøj Johansson (Afbud)
Vakant

Udpeget af Byrådet:
Diana Larsen (Formand)
Anne-Lise Kuhre
Susan Stauersbøl (Afbud)
Lars Thelander Bostrøm
Ole Søbæk

Referat
Sag nr. 1

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Sag nr. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra Handicaprådets møde 22. september 2016 er vedlagt.
Beslutning:
Godkendt.

Sag nr. 3

Udsættelse af handicappolitik (Evt. debat såfremt nogen har forberedt noget)
Beslutning:
Sættes på dagsorden for Handicaprådets møder i marts og maj 2017.
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Sag nr. 4

Honorar vedrørende tabt arbejdsfortjeneste ved rådsarbejde. Hvad er reglerne
for godtgørelse for udgifter til bro, færge eller km. Penge i forbindelse med
deltagelse i seminarer mv.
Beslutning:
Sekretæren oplyste, at kommunens generelle regler også gælder for
Handicaprådet.
Kommunen dækker udgifter til diæter, godtgørelse for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse, herunder transportudgifter mv. til
rådets medlemmer, der er udpeget af en handicaporganisation og som ikke er
medlem af Byrådet.
Tilmelding til kurser, seminarer mv. foretages af Handicaprådets sekretær.

Sag nr. 5

Spørgsmål til forvaltningen om fremtidig arbejdsform
Beslutning:
Henvendelse til forvaltningen fra Handicaprådet sendes altid fra formanden. .
Hvis man skriver til forvaltningen på egne vegne, kan man godt underskrive sig
som medlem af Handicaprådet, men ikke på vegne af Handicaprådet.

Sag nr. 6

Handicappris 2016
Den internationale handicapdag, lørdag den 3. december 2016
Der er kun modtaget et enkelt forslag om en kandidat til modtager af
handicapprisen. Men da vedkommende er ansat i Frederikssund Kommune,
opfylder vedkommende ikke kriterierne. Sekretæren sender afslag.
Handicaprådets formand fremsatte forslag om udpegelse af kandidat til
modtager af årets handicappris, hvilket Handicaprådet bakkede op om.
Handicaprådet enedes om at Handiccaprisen skal uddeles fredag den 2.
december kl. 14.00.
Handicapprisen foreslås denne gang at bestå af et gavekort på 500 kr. til en
frokost på f.eks. Cafe Danner.

Sag nr. 7

Eventuelt
Julefrokost for Handicaprådet. Udsættes og holdes i forlængelse af
Handicaprådets møde i januar 2017.
Selvtræning for handicappede. Diana Larsens mail til Handicaprådets
medlemmer angående selvtræning for handicappede blev kort drøftet. På
Sundhedsudvalgets møde den 29. november 2016 kommer en sag om
opfølgning på selvtræning. Sag om selvtræning sættes på dagsorden for
Handiicaprådets næste møde, hvor en repræsentant fra området inviteres til at
deltage og orientere om selvtræning for handicappede.
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Benny Juul Neis ønsker at deltage i kursus for domfældte. Sender mail
til sekretæren som sørger for tilmelding.
Næste møde / møder 2017. Møder i 2017 blev fastlagt således:
Tirsdag den 10. januar med efterfølgende julefrokost.
Tirsdag den 14. marts
Tirsdag den 16. maj
Tirsdag den 5. september
Tirsdag den 31. oktober
Alle kl. 17 – 19
Fredag den 1. december kl. 14.00: Uddeling af Handicapprisen med
efterfølgende julefrokost.
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