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1.        Fremtidig sammensætning  

Administrationen indstiller, 

til drøftelse. 

Sagsfremstilling 

Drøftelse og ideoplæg om rådets fremtidige sammensætning. 
  
Kommunaldirektør Mads Gammelmark vil byde velkommen og orientere om borgmeste-
rens og byrådets ønske om en dialog med handicaprådet om fremtidig sammensætning. 
Hensigten er at aftale, hvordan Handicaprådet bedst muligt kan indlede en drøftelse med 
borgmesteren og byrådet om den fremtidige sammensætning.   
  

Beslutning 

Mads Gammelmark oplyser, at der jf. byrådets ændrede styrelsesvedtægt er behov for 
en tilpasming af handicaprådets vedtægter. Det er endvidere borgmesterens og byrådets 
ønske at bidrage til dialog om handicaprådets fremtidige sammensætning med det for-
mål at få skabt det bedst mulige grundlag for rådets arbejde de næste 4 år.  
  
Det besluttes, at der fremsendes to forslag til fremtidige nye vedtægter. Begge udkast til 
forslag fremsendes til DH i uge 8. Der afholdes et sammenslutningsmøde mellem DH´s 
medlemmer og kommunaldirktør Mads Gammlemark onsdag, den 14. marts kl. 16.00. 
Det er en forventning, at sagen kan endelig behandles på byrådsmødet den 27. marts. 
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2.        Mødeplan 2018 

Administrationen indstiller, 

at mødeplanen godkendes. 

Sagsfremstilling 

Forslag til mødeplan 2018. 

Beslutning 

Sagen udsættes til førstkommende møde i rådet.  

Bilag 
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• Mødedatoer 2018 
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3.        Diæter, kørsel mv. 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Medlemmer af Handicaprådet modtager diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjene-
ste samt befordringsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i Lov om kommunernes styrelse.  

Beslutning 

Indberetningsliste til kørsel, mødediæter samt tabt arbejdsfortjeneste skal afleveres til 
administrationen to gange årligt. Førset gang før sommerferien 2018. Hanne Bredtoft 
fremsender takster på diæter og kørsel til orientering.  

Bilag 

• Diæter mv. 

  

27.69.48-G01-1-18 

4.        Indkommet materiale 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet følgende materiale: 
  
1. Den gode praksis.  
Brev fra KL og Danske Handicaporganisationer af 11. januar 2018 bilagt pjece vedr. kon-
stituering af handicapråd. Pjecen er en revideret udgave af tidligere fra 2010 og sætter 
fokus på emner, som er relevante for handicaprådets arbejde.  
  
2. Den nære psykiatri 
Invitation fra KKR, Midtjylland, til konference onsdag, d. 7. marts 2018 om fælles retning 
for den nære psykiatri i Midtjylland. Formålet er fælles retning og dialog på tværs af ak-
tører i den nære psykiatri. Konferencen er gratis. 
Program med oplysning om tilmeldingsfrist kommer i februar.  

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_2_Bilag_1_Moededatoer_2018_FEJL.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_3_Bilag_1_Diaeter_mv.pdf
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Beslutning 

Jeanette Juul Quaade har et ønske om at deltage i KKR´s konference "Den nære psyki-
atri". Der gøres opmærksom på, at invitationen henvender sig til rådets formand.  

Bilag 

• Invitation konference om den nære psykiatri 
• Invitation KL 
• Den gode praksis 2018 
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5.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

drøftelse og orientering. 

Sagsfremstilling 

Evt.  

Beslutning 

Per Larsen Ravn efterlyser muligheden for, at dagsorden og referater kan fremsendes via 
Prepare. Rådet ønsker sagen drøftet i direktionen.  
  
 
 

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_4_Bilag_1_Invitation_konference_om_den_naere_psykiatri.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_4_Bilag_2_Invitation_KL.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_4_Bilag_3_Den_gode_praksis_2018.pdf
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