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27.69.48-G01-1-18 

19.        Handicaprådets vedtægter 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse. 
  

Sagsfremstilling 

Handicaprådets vedtægter er godkendt af Byrådet d. 30. januar 2018. 
Sagen blev behandlet på Handicaprådets møde d. 17. april 2018. 
Her blev det besluttet, at rådet ønsker en præcisering af, hvilke paragraffer i vedtægter-
ne, som bør tilpasses.  
DH ønsker indsat rettelser/tilføjelser i § 1, stk. 3 og § 2 stk. 1. 
Rettelser/tilføjelser er tilføjet og fremgår med rød skrift. 

Beslutning 

Der er ingen kommentarer til vedtægtsændringer. Vedtægterne fremsendes til byrådet 
til godkendelse.  

Bilag 

• Vedtægter tilføjelser juni 2018 

  

27.69.48-G01-1-18 

20.        Handicaprådets forretningsorden 

Administrationen indstiller, 

Afafklaring af spørgsmål om referent. 

Sagsfremstilling 

På Handicaprådets møde d. 17. april 2018 blev forretningsordenen godkendt.  
Det blev dog besluttet, at det skal afklares, om referenten kan være end anden end se-
kretæren. 
Formanden ville rette henvendelse til kommunaldirektøren for afklaring af spørgsmålet. 
Der afventes svar. 

Beslutning 

I henhold til brev fra direktør Kjeld Bertelsen er det taget til efterretning, at en embeds-
mand fra rådet fremadrettet er referent. Dette indføres i forretningsorden §4 stk 1, hvor 
sekretær rettes til referent.  

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_19_Bilag_1_Vedtaegter_tilfoejelser_juni_2018.pdf
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Bilag 

• Forretningsorden april 2018 

  

27.69.48-G01-1-18 

21.        Budget 2018 for Handicaprådet (kl. 16.10 Lene Hornstrup) 

Administrationen indstiller, 

til orientering. 
  

Sagsfremstilling 

Budget 2018 for Handicaprådet. 
Centerchef Lene Hornstrup vil på mødet orientere om Handicaprådets budget for 2018. 

Beslutning 

Budgettet dækker de udgifter som er forbundet med at drive handicaprådet. Budget for 
2018 er 46.461.  
  
Drøftelse af hvor stor en del af udgifterne i handicaprådet som anvendes på diæter og 
kørsel. Sidste års forbrug medsendes referatet.  

Bilag 

• Budget 2018 

  

27.69.48-G01-1-18 

22.        Budget 2019 - 2022 - høringssvar (kl. 16.20 Karsten Staudt Kvist-
gaard) 

Administrationen indstiller, 

til orientering og afgivelse af høringssvar. 

Sagsfremstilling 

Iflg. Handicaprådets årshjul skal Handicaprådet afgive høringsvar vedr. budget 2019 - 
2022. 
Efter tidsplanen for budgetlægningen er der høringsperiode 13/6 - 29/6 2018. 
Iflg. oplysning fra teamleder Karsten Staudt Kvistgaard, ØK, holder det sidste fagudvalg 
møde d. 7. juni, og høringsmateriale vil blive udsendt d. 13. juni.  
  

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_20_Bilag_1_Forretningsorden_april_2018.pdf
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_21_Bilag_1_Budget_2018.pdf


 

 

Handicaprådet, 19. juni 2018 Side 3 
 

  

Beslutning 

Det besluttes at kommentarerne til dette punkt er fra organisationers medlemmer i han-
dicaprådet. 
  
De har følgende bemærkninger til budgettet:  
  
BF1: Det er en bekymring, at der forslag om nedskæringer i familieafsnittet på myndig-
hedsområdet ift øget sagbehandlingstid.  
SO2: Bekymring for om borgerne får hvad de har krav, når der ændres på visitationen 
på plejeboområdet.  
ICS1: Bekymring ift tilgængelighed til borgerservice 
TDA12: Rådet giver udtryk for at der er tale om et godt forslag. De oplistede bygninger 
er godt udgangspunkt at starte.  
BU3: Rådet udtrykker bekymring hvis forslaget bevirker, at der er børn og unges vis 
behov ikke dækkes. Forslaget dækker over, at der udarbejdes en analyse, som giver et 
kvalificeret beslutningsgrundlag. Rådet hilser analysen velkommen.  
BOF05: Det er godt forslag.  
HOPS3: Det kan være en bekymring at der kommer for stor fokus på pris og ikke på 
kvalitet og indhold.  
BOF2: Rådet synes det er et godt forslag.  
Fælles1: Der er tale om et godt forslag. 
  
  
Generel kommentar: Der er bred enighed om at Velfærdshuset på Peter Bangsvej er en 
god ide. Rådet får en orientering på kommende møde. Rådet forventer at blive inddraget 
i høring vedr. indretning - F.eks placering af handicapparkeringspladser.  
  
Rådet giver udtryk for, at den skriftlige fremstilling af budgettet levner mange spørgsmål 
som gør det svært for rådet at give kvalificeret modspil.  
  
Sekretræren forventes at videreformidle høringssvaret til ØK indenfor fristen.  
  

27.69.48-G01-1-18 

23.        Handicaprådets årshjul - drøftelse af arbejdsform mv. 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse. 

Sagsfremstilling 

Handicaprådets årshjul - hvordan skal vi arbejde/prioritere i rådet? 
  

• Kan punkter til orientering fremsendes skriftligt (max. en A4-side), gerne bilag i 
form af rapporter. 

    Herudfra kan rådet beslutte, om der er grundlag for uddybende spørgsmål og evt. 
personligt fremmøde. 
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Punkterne om overvægtsklinik, personlige tillæg, rådgivende samtaler, psykiatrien i 
nordvest og familie i forandring skulle efter årshjulet have været behandlet på     det-
te møde, men er besluttet udsat, fordi det fandtes nødvedigt først at drøfte arbejds-
form mv. i forbindelse med årshjulet. 
• Den gode praksis - hvordan arbejder vi med den? 
• Den nære psykiatri - formanden har deltaget i to møder. Man har etableret en ny 

alliance, som ser lovende ud. Hvordan arbejder vi videre med det? 
• Temadag for kommunale Handicapråd + www.handicapbarometer.dk 
• Samarbejde med ældreråd og andre handicapråd 

  

Beslutning 

Dagsorden skal udarbejdes af formand og næstformand inden den bliver udsendt.  

Bilag 

• Årshjul Handicaprådet ny 

  

27.69.48-G01-1-18 

24.        Indkommet materiale  

Administrationen indstiller, 

evt. indkommet materiale til orientering. 

Sagsfremstilling 

Orientering om evt. indkommet materiale. 
P.t. intet. 

Beslutning 

Intet indkommet materiale.  
  

27.69.48-G01-1-18 

25.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse og orientering.  

Sagsfremstilling 

Evt.  
Status vedr. tilmelding til temadag for Handicapråd. 

file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/www.handicapbarometer.dk
file://671file02/brugere$/hanneb/SBSYS/Drift/Temp/HANNEB/Dagsorden/Bilag/Punkt_23_Bilag_1_Aarshjul_Handicapraadet_ny.pdf
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Et medlem er med på første temadag, mens flere er på venteliste. 
  

Beslutning 

Rådet får fremadrettet dagsorden i Prepare (e-dagsorden). Rådets medlemmer accepte-
rer brug af mailadresse og telefonnummer til sekretæren. Det forventes at sekretæren 
sætter det igang. 
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