Referat

Handicapråd

Mødedato: 26. februar 2018
Mødetid: 13:00
Mødested: Mødelokale 2, Rådhuset
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Side 2/12

1. Præsentation af medlemmerne
27.69.48-P35-8-18

Sagsfremstilling
Præsentation af medlemmerne og deres eventuelle fokusområder.

v/ Helle Ibsen

Beslutning
Alle medlemmerne præsenterede sig for hinanden.
Bilag


oversigt over medlemmer og suppleanter 26. februar 2018
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2. Valg af formand
27.69.48-P35-8-18

Sagsfremstilling
Valg af formand
Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand,
dernæst en næstformand.
Vælges formanden for rådet blandt myndighedsrepræsentanterne i rådet, da vælges
næstformanden blandt Danske Handicaporganisationers repræsentanter og omvendt.
I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten,
afgøres valget ved lodtrækning.
Formanden og næstformanden udgør et formandsskab.
v/ Helle Ibsen
Administrationen indstiller,
at

Handicaprådet vælger en formand.

Beslutning
Jette Birgitte Pedersen blev valgt uden modkandidat til Handicaprådets formand.

Side 4/12

3. Valg af næstformand
27.69.48-P35-8-18

Sagsfremstilling
Valg af næstformand
Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand,
dernæst en næstformand.
Vælges formanden for rådet blandt myndighedsrepræsentanterne i rådet, da vælges
næstformanden blandt Danske Handicaporganisationers repræsentanter og omvendt.
I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til hhv. formands- og næstformandsposten,
afgøres valget ved lodtrækning.
Formanden og næstformanden udgør et formandsskab.
v/ formanden
Administrationen indstiller,
at

Handicaprådet vælger en næstformand

Beslutning
Ellen T. Schmidt blev valgt uden modkandidat til Handicaprådets næstformand.
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4. Mødekalender 2018
27.69.48-P35-8-18

Sagsfremstilling
Forslag til mødekalender 2018 er vedlagt som bilag
Administrationen indstiller,
at

mødekalender for 2018 godkendes

Beslutning
Handicaprådet godkendte mødekalenderen for 2018 med få ændringer.
Mødekalender med formandsskabsmøder for 2018 vedlægges referatet.
Bilag


Mødeplan 2018
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5. Handicaprådets opgaver
27.69.48-P35-8-18

Sagsfremstilling
Orientering om Handicaprådets opgaver.
Handicaprådet har følgende opgaver:
1. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan
behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og
komme med forslag og initiativer
2. Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om
lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede
3. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning
for mennesker med handicap. Kun medlemmer, der repræsenterer
handicaporganisationerne, behandler de initiativer som kommunalbestyrelsen
sender i høring i Handicaprådet. Det er også disse personer, der afgiver høringssvar
4. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre Handicapråd og Det
Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.
5. Handicaprådet udarbejder en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og
indsatsområdet, dels for det kommende års arbejde, dels for hele rådets
funktionsperiode
6. Handicaprådet afgiver en gang årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til
kommunalbestyrelsen
7. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder
personalesager eller konkrete klagesager

v/ Helle Ibsen
Administrationen indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
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Bilag


HANDICAPRÅD - Den gode praksis - udgave 2018
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6. Vedtægter for Handicaprådet i Horsens Kommune og retningslinjer for ydelse af
diæter m.v. til Handicaprådet i perioden 2018-21
27.69.48-Ø00-1-18

Sagsfremstilling
Handicaprådet i Horsens Kommune skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske
spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerene og kommunen om lokalpolitiske
spørgsmål, der vedrører de handicappede. Handicaprådet bidrager dermed til at skabe
viden om og forståelse mellem borgerne og kommunen.
Vedtægterne er samarbejdsgrundlaget mellem kommunalbestyrelsen og Handicaprådet i
Horsens Kommune.
Retningslinjer for ydelser af diæter mv. er vedlagt som bilag.
v/ Helle Ibsen
Administrationen indstiller,
at
Handicaprådet godkender udkast til vedtægter, der fremsendes til Byrådet til endelig
godkendelse
Handicaprådet tager retningslinjer for ydelser af diæter m.v. til efterretning.
Beslutning
Handicaprådet godkender Vedtægter for Handicaprådet ved Horsens Kommune 2018-21.
Handicaprådet tager Retningslinjer for ydelser af diæter m.v. til efterretning.

Bilag



Retningslinjer for ydelser af diæter mv_
Vedtægter for handicaprådet ved horsens Kommune 2018-2021
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7. Forretningsorden for Handicaprådet ved Horsens Kommune
27.69.48-Ø00-1-18

Sagsfremstilling
Handicaprådet skal udarbejde en forretningsorden for valgperioden 2018 - 2021.
Administrationen har udarbejdet oplæg til drøftelse på mødet.
v/ Helle Ibsen
Administrationen indstiller,
at

Handicaprådet godkender forretningsorden for perioden 2018 - 2021

Beslutning
Handicaprådet godkender forretningsordenen for perioden 2018 - 2021.
Bilag


Forretningsorden 2018 -21
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8. Principper for høringer i Handicaprådet
27.69.48-P35-8-18

Sagsfremstilling
Orientering om principper for høringer i Handicaprådet.
Handicaprådet skal høres i alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
Eksempler på høringer:
 Sociale tilbud
 Årsbudgetter
 Specialundervisning UU
 Rammeaftalen
 Sundhedsaftalen
 Kvalitetsstandarder
 Budgetter
 Lokal Planer / Større Byggesager
 Politikker
v/ Helle Ibsen

Administrationen indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Bilag




Notat Krav om fortrolighed, når kravspecifikationer ifm udbud sendes i høring i
handicaprådet
Redegørelse for høringer og principper handicaprådet februar 2018
Udbud af hjælpemidler - høring i handicaprådet
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9. Kommunikation, dagsorden og referat
27.69.48-P35-8-18

Sagsfremstilling
Dagsorden med bilag samt referat fremsendes elektronisk til medlemmer og suppleanter.
Øvrige modtagere af referater er Velfærds- og Sundhedsudvalget, direktionen og relevante
chefer i Horsens Kommune.
Dagsorden og referater samt bilag publiceres på Horsens Kommunes hjemmeside under
Handicaprådet
Høringer, invitationer til konferencer m.m. fremsendes elektronisk til medlemmerne.

v/ Kirsten Schmidt, sekretær
Beslutning
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Når dagsorden og bilag, samt høringsmateriale er et omfattende materiale , tilbydes DH
medlemmerne papirmateriale, der kan afhentes på Horsens Rådhus i Informationen.
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10. Eventuelt
27.69.48-P35-8-18

Beslutning
1)
Der er i 2017 oprettet en følgegruppe "Fra Gågade til Væregade" . Opgaven er, at rådgive
Plan og Miljø om tilgængelighedsforhold for ældre og borgere med handicap.
Fra Handicaprådet deltager Jette Birgitte Pedersen og Hanne Lind. Fra 2018 deltager
desuden Gitte Jensen.
Jette Birgitte Pedersen orienterer:
Der har været afholdt 2 møder i Følgegruppen.
Næste møde er 5. marts 2018.

2)
Handicaprådet gør Plan og Miljø opmærksom på, at der foregår en opbygning af
severingsplateauer i fx træ uden for byens cafeer i bl.a. Grønnegade og Graven.
De platouer er ikke tilgængelige for gangbesværede / kørestolsbrugere. Der forhindres
niveaufri adgang for alle.
Handicaprådet anbefaler derfor Plan og Miljø at revurdere tilladelsen til at ændre
adgangsforholdene på de offentlige arealer.

3)
Der var forslag om, at evaluere møderne i Handicaprådet efter hvert møde.
Punktet drøftes ved kommende møde.

