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27.00.00-G01-111-16 

18.        Årsberetning 2016 

Administrationen indstiller, 

Årsbetning 2016 til godkendelse efter påført fokusområde for det videre arbejde 

Sagsfremstilling 

 
Handicaprådet, 29. marts 2017, pkt. 13: 
Årsberetning gennemgået. Den formelle indledning flyttes til sidst i årsberetning og 
punktet fokusområder for det videre arbejde drøftes på næste møde og også drøftelsen 
af fokusområder fortsætter. 

Beslutning 

Godkendt som indstillet. 

Bilag 

• Udkast til årsberetning 2016(13.6.2017.docx 

  

27.00.00-G01-76-15 

19.        Udpegning af fokus områder for arbejdet i 2017 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse af ajoruføring(opdatering) af vedtægter og forretningsorden. Oplæg ved 
Formanden Palle Lykke Ravn samt 
drøftelse af fokuspunkt(er) for det videre arbejde. Se drøftelser nedenfor. 

Sagsfremstilling 

Gældende vedtægter og forretningsorden vedlagt dagsordenen sammen med foreslåede 
ændringer fra formanden. 
Formand og næstformand indstiller, 29. marts 2017, pkt. 10: 
at der arbejdes med vedtægter og forretningsorden med henblik på at gøre dem nutidi-
ge. 
 
 
Handicaprådet, 29. marts 2017, pkt. 10: 
Vedtægter og forretningsorden gennemlæses til næste møde, hvor det drøftes, hvorvidt 
der skal være særlig fokus herpå. Endvidere blev følgende emner også taget op som 
spændende fokusområder:  

• fra barn til voksen 

file://671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_18_Bilag_1_Udkast_til_aarsberetning_20161362017docx.pdf
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• overgange i folkeskolen 
• STU opfølgning af tilbud hvad virker, hvor langt kan vi støtte de unge på vej 
• afholdelse af temadag 
• Jobcenter og fleksjobordninger 

  
Flere af emnerne er at finde som pejlemærker i Rammeaftalen 2018 og vil derfor give 
god sammenhæng til det fælles kommunale rammepapir. 

Beslutning 

Rettelser foretaget og Sekretær fremsender ny tilrettet version af forretningsordenen til 
medlemmerne som hermed er godkendt. 
Vedtægter venter med revision indtil det nye byråd er trådt til 2018. 
  
Fokusområder for rådets arbejde i 2017: Digitale muligheder og begrænsnin-
ger/innovative løsningerpå digitale hjælpemidler. 
  

Bilag 

• forretningsorden 19. august 2014.doc 
• Vedtægter 19. august 2014.doc 
• procedure for møder.txt 
• forretningsorden for handicaprådet udkast2017.docx 
• Vedtægter for Handicaprådet_udkast.docx 

  

27.00.00-G01-111-16 

20.        Revideret årshjul 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse og revision af årshjul 2017/18 

Beslutning 

Årshjulet drøftet og revideret. Århjulet medtages løbende med henblik på opdatering og 
revision. 

Bilag 

• Årshjul 2017-18 (juni 2017).doc 

  

27.00.00-G01-111-16 

file://671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_19_Bilag_1_forretningsorden_19_august_2014doc.pdf
file://671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_19_Bilag_2_Vedtaegter_19_august_2014doc.pdf
file://671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_19_Bilag_3_procedure_for_moedertxt.pdf
file://671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_19_Bilag_4_forretningsorden_for_handicapraadet_udkast2017docx.pdf
file://671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_19_Bilag_5_Vedtaegter_for_Handicapraadet_udkastdocx.pdf
file://671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_20_Bilag_1_Aarshjul_201718_juni_2017doc.pdf
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21.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

til orientering fra Rådets medlemmer 

Beslutning 

Formanden Palle Lykke Ravn har aftalt at kommunaldirektøren Mads Gammelmark invi-
teres til at hilse på rådet ved næste møde i august. 
  
Der følges op på tidligere skrivelse af 10.5.2017 til teknisk drift og anlæg vedrørende 
handicapparkering. 
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