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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 01/2014
Fællesmøde
Rådsmedlemmer og stedfortrædere
REFERAT
1.

Velkomst og præsentation v/ Anne Lise Slyk

1.1

Velkomst.
- Formanden bød velkommen
Afbud fra:
Ole Elbæk, Lene Holm og Aksel Gade

1.2

Præsentation af Rådets medlemmer.
- Medlemmerne, både de ordinære medlemmer og stedfortræderene gav en
kort præsentation af sig selv.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed v/ Anne Lise Slyk

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
- Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Handicaprådet er beslutningsdygtig
Underskrift:
• herunder til oprettelse i det kommunale lønsystem
• diætsedler
Materialet blev underskrevet.

2.3

3.

Konstituering - valg af formand, udpegninger m.v. v/ Anne Lise Slyk

3.1

Orientering om konstitueringen v/ formanden
- Anne Lise Slyk gav en orientering om konsitueringen.

4.

Lov- og regelgrundlaget for Rådets virke v/ Jens Meyhoff (afbud)
Jens Meyhoff deltager først ved mødet den 20. februar 2014. Lovmateriale
vedlagt.

4.1

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§ 37a)
- Nærmere herom ved Jens Meyhoff den 20.02.2014.

4.2

Vedtægt for Holstebro Handicapråd.
- Nærmere herom ved Jens Meyhoff den 20.02.2014.

4.3

Forretningsorden for Holstebro Handicapråd.
- Nærmere herom ved Jens Meyhoff den 20.02.2014.
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4.4

De forvaltningsretlige regler, tavshedspligt m.v
- Der blev kort orienteret om bestemmelserne. Det blev præciseret, at udvalget
er underlagt den almindelige tavshedspligt. Det blev desuden præciseret, at
udvalget ikke er et personsagsbehandlende råd.
- Nærmere herom ved Jens Meyhoff den 20.02.2014.

4.5

Rådets interne forhandlinger (fortrolighed)
- Der blev orienteret om, at medlemmerne af Rådet ikke kan referere fra
Handicaprådets forhandlinger.
- Nærmere herom ved Jens Meyhoff den 20.02.2014.

4.6

Forvaltningsudøvelse i lukkede møder / tilsigelse af særligt sagkyndige
- Nærmere herom ved Jens Meyhoff den 20.0.2014.

4.7

Orientering om den personlige stedfortræder-funktion
- Ifølge vedtægten er medlemmet ved frafald selv forpligtet til at sørge for, at
den personlige stedfortræder møder. Sekretariatet anmoder om afbud og
orientering om fremmøde af stedfortærdere.
- Dagsordner og referater vil blive udsendt både til de ordinære medlemmer
samt til stedfortrædere.

4.8

Orintering om afgivelse af høringssvar, herunder:
• Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau
- Der udarbejdes høringssvar til det politiske niveau på rådmøderne,
da dette er en fælles rådsbeslutning.
• Afgivelse af høringssvar til forvaltningsniveauet (til efterretning)
- Høringssvar til forvaltningsniveau udarbejdes af rådformanden, da
kompetencen er udlaget hertil. Der vil på det efterfølgende møde
bliver orienteret om det afgivne høringssvar.
-

Der er som regel 14 dages høringsfrist på afgivelse af et
høringssvar fra rådet. Dog er fristen i forbindelse med budgetter
nede på ca 3 dage. Der afgives høringssvar for det der vedrører
borger med handicap.

5.

Sekreteriatsfunktion samt økonomi, budget og regnskab

5.1

Orientering om Sekretariatets rådgivende og vejledende funktioner
- Der blev givet en kort orientering om sekretariatet opgaver.

5.2

Orientering om Rådets økonomi herunder:
• Budget 2014. diæter, udgiftsdækning, kontorhold, kørselsgodtgørelse
m.v.
- Der blev orienteret om bestemmelserne vedr. diæter og
kørselsgodtgørelse. Kontorartiklerne, kan som udgangspunkt,
uleveres/afhentes ved Holstebro Kommune. Kontorudgifter (papir,
printerpatroner mv.) refunderes mod aflevering af kvittering med
cpr., navn og underskrift.

5.3

Budgetopfølgning og årsregnskab.
- Handicaprådets budget blev gennemgået. Budgettet for 2014 er på 79.000 kr

5.4

Adresse-, telefon- og mail-oversigt.
- Blev tilrettet.

5.5

Forslag til mødedatoer i 2014.
- Med enkelte rettelser, blev den godkendt.
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6.

Rådets opgaver v/ Anette Holm

6.1

Rådets opgaver:
• Rådgivende og idéskabende funktioner
• Dialogforum og formidler af synspunkter
• Medvirke ved udarbejdelse af politikker, mål og visioner
• Medvirke ved implementering af kompensations-, sektoransvars,solidaritets- og ligebehandlings-principperne
• Holstebro Kommunes handicappolitik - handleplaner
• Årlig uddeling af Holstebro Kommunes Handicappris
Rådets opgaver blev gennemgået og drøftet. Handicaprådets medlemmer
hæftede sig særligt ved Handicaprådets rådgivende rolle.
Det blev præciseret, at medlemmerne er valgt som selfstændige medlemmer
og ikke som repræsentanter for en organisation.
Det blev præciseret, at Holstebro Handicapråd ikke som råd indstiller
personer/organisationer til Holstebro Kommunes Handicappris. Handicaprådet
deltager som råd til uddelingen af prisen. Indbydelse vil blive udsendt.

6.2

Rådets årsberetning – aktivitetsoversigt
- Er under udarbejdelse og vil blive sat på dagsordenen i marts 2014.

7.

Dialogforum v/ alle

7.1

Drøftelse af aktuelle forhold
- Der blev udsendt invitation til første spadestik til nybyggeriet Hyldgården II
fredag den 24.01.2014.

7.2

Bordet rundt - medlemmernes forventninger til arbejdet i Rådet.
- Samtlige medlemmer fremførte deres forventninger til arbejdet i Rådet.

7.3

Temadag den 20. februar 2014 med følgende emner:
• Rådets synlighed, roller og opgaver v/ Anne Lise Slyk
• Rådets rolle i bruger- og pårørenderådenen v/ eksterne oplægsholder.
- Tidspunktet for temadagen blev ændret fra kl. 14.30 - 18.00 til 18.30 – 21.30.
Dagsorden udsendes.

8.

Indgået post, henvendelser m.v. v/ Elisabeth Haahr Christensen

8.1

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
- Indgående post fremsendes direkte til medlemmerne. Væsentlig ost noteres til
behandling på kommende møde i Rådet.

8.2

Indkomne lovforslag og love, bekendtgørelser m.v.
- Intet.

9.

Generelt nyt fra organisationerne v/ Anne Lise Slyk

9.1

Det Centrale Handicapråd
- Intet. Post vil blive udsendt og sat på dagsordnen.

9.2

Center for Ligebehandling af Handicappede
- Intet. Post vil blive udsendt og sat på dagsordnen.

9.3

Danske Handicaporganisationer
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- I DH sidder Anne Lise Slyk som formand og Jørgen Ahler sidder som
næstformand. Der vil under hvert møde blive givet en orientering.
9.4

Kommunernes Landsforening
- Intet. Post vil blive udsendt og sat på dagsordnen.

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste ordinære møde (20. februar 2014)
Det næste møde er en temadag med mødestart kl. 18.30

10.2

Særligt ved næste møde:
• Temadag
• Erindringslisten vil blive udsendt sammen med dagsordnen fremover.

10.3

Eventuelt
- Der blev givet en orientering om ”genbrugsplads” for hjælpemidler til børn.
- Spørgsmål som ønskes drøftet den 20.02.2014. Er der mulighed for at
Handicaprådet kan nedsætte en arbejdsgruppe/adhoc gruppe bestående af
ordinære medlemmer af Handicaprådet og stedfortrædere?

Mødet sluttede kl. 19.55.
Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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