Dagsorden

Handicapråd

Mødedato: 21. juni 2018
Mødetid: 14:00
Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset
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1. Ændring af Forretningsorden for Handicaprådet
27.69.48-Ø00-1-18

Sagsfremstilling
Da det har vist sig, at formuleringen i Forretningsordenen for Handicaprådet, §10 har været
mangelfuldt beskrevet, foreslås følgende tekst, der skal erstatte den nuværende §10:
§10
Sekretariatet udarbejder et kort beslutningsreferat af hvert møde i rådet. Referatet skal
være medlemmerne i hænde senest 10 arbejdsdage efter rådsmødet. Rådets medlemmer
har herefter 10 arbejdsdage til at ændre faktuelle fejl i referatet. Er der herefter ikke
indkommet rettelser betrages referatet som godkendt. Referatet offentliggøres herefter på
kommunens hjemmeside.
Eventuelle beslutninger træffes på mødet. Beslutningen opsummeres efter hvert
mødepunkt. Det er muligt at få ført afvigende, kort formulerede, synspunkter til protokols på
mødet.
Hvis der er medlemmer, der ønsker et punkt, der har været behandlet tidligere, genoptaget,
rettes henvendelsen til formandsskabet, der beslutter den kommende dagsorden og
dermed kan vælge at genfremstille punktet.
v/ Ellen T. Schmidt

Formandsskabet indstiller,
at

Handicaprådet godkender ændringerne i forretningsordenen for Handicaprådet.
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2. Gensidig orientering
27.69.48-P35-3-18

Sagsfremstilling
Gensidig orientering

1)
Dansk Blindesamfund om individuel Handicapkørsel fra 1. juli 2018.
Den 24. april 2018 vedtog et enigt Folketing, at blinde og stærkt svagtsynede borgere fra og
med den 1. juli 2018 skal være omfattet at den individuelle handicapkørsel på lige fod med
stærkt bevægelseshæmmede.
Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at kommunerne for at forenkle
sagsbehandlingen kan benytte Dansk Blindesamfunds rejse- og ledsagerkort, som
dokumentation for, at borgeren opfylder kriterierne for brug af ordningen. Dansk
Blindesamfund udsteder dette kort til alle borgere, der har en synsrest på højst 10% eller
tilsvarende komplikationer - uanset om de ønsker at være medlem af Danske
Blindesamfund eller ej.

2)
Ekstra handicaprådsmøde planlægges til 20. september 2018 kl. 14:00 for at sikre tid til
temamøder med de politiske udvalg i Horsens Kommune i 2018 / primo 2019.
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3. Eventuelt
27.69.48-P35-3-18

Sagsfremstilling
Eventuelt, herunder evaluering af mødet
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4. Underskrift af referat
27.69.48-P35-3-18

Sagsfremstilling
Underskrift af referat fra 26. april 2018
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5. Besøg i Hjælpemiddelrådgivningen på Rådhuset - Kl. 15:00
27.69.48-P35-3-18

Sagsfremstilling
Hjælpemiddelrådgivningen på Rådhuset åbnede 1. februar 2016 til borgerrettede aktiviteter.
Brugerne af lokalerne er hovedsageligt terapeuterne og medarbejderne i
Rådgivningsteamet i Handicap- og Ældrerådgivningen. Borgere inviteres ind i lokalerne i
forbindelse med møde med medarbejderne. Der er ikke åbent for borgere, så de selv kan
komme ind og kigge.
Hjælpemiddelrådgivningen skal også fungere som inspirationsrum til medarbejderne i
Handicap- og Ældrerådgivningen. Her kan medarbjderne se og røre ved de mest almindelig
mindre hjælpemidler, der er på markedet på nuværende tidspunkt. Endvidere vil der være
en hylde med "det sidste nye", hvor der vil være en løbende udskiftning af hjælpemidlerne.
Der vil løbende og efter behov blive justeret på brugen og indholdet i rummene.
v/ repræsentant fra Handicap og Ældrerådgivningen.
Formandsskabet indstiller,
at

orienteringen og rundvisningen tages til efterretning.

