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72.        Orientering ved § 17,4 udvalget 

Beslutningstema 

Dialogmøde mellem Handicaprådet og § 17, stk. 4 udvalget. 

Sagsfremstilling 

§ 17, stk. 4 udvalget vil gerne have en dialog med Handicaprådet om udvalgets arbejde, 
herunder rammebetingelserne for udvalgets arbejde udstukket af Byrådet ved 
budgetvedtagelsen for år 2017, anbefalinger til videre politisk behandling i Udvalget for Social 
Omsorg og tidsplan for det videre arbejde, hvor Handicaprådet er indtænkt. 
Repræsentanter fra § 17, stk. 4 udvalget deltager på Handicaprådets møde ved dette punkt.  

Administrationen indstiller 

at Handicaprådet og § 17, stk. 4 udvalget drøfter sagen. 

Beslutning 

Præsentation af medlemmerne i Handicaprådet og § 17, stk. 4. udvalget. 
Der orienteres om § 17, stk. 4 udvalgets opgave, formål og tidsramme. 
Udvalget er nedsat for at gennemføre et udredningsarbejde indenfor Social Omsorg og skal 
komme med forslag til, hvor der kan reduceres i omkostningerne. 
§ 17. stk. 4 udvalget er nedsat til udgangen af 2018. 
  
§ 17, stk. 4 udvalget har arbejdet med alle anbefalinger og er ved at udpege de områder der 
ønskes undersøgt nærmere her og nu. Konkrete anbefalinger fremsendes til behandling i 
Udvalget for Social Omsorg den 9. januar 2017.  
§ 17, stk. 4 udvalget kan pt. ikke komme nærmere ind på, hvilke områder det specifikt drejer 
sig om, men Handicaprådet vil løbende blive orienteret om udvalgets arbejde. 
  
Tidsplan:  
12/12        Anbefalingerne behandles i § 17, stk. 4 udvalget  
9/1           Indstillede anbefalinger behandles i  Udvalget for Social Omsorg  
9.- 30./1   Høring i Seniorråd, Handicapråd og MED Social Omsorg 
30/1         2. behandling i Udvalget for Social Omsorg 
22/2         Godkendelse i Byrådet. 
  

§ 107 midlertidige botilbud 
Området undersøges. Udgifterne til andre kommuner er stigende. Kontrakterne skal 
genforhandles til et ensartet niveau, idet der er stor prisforskel på interne og eksterne tilbud.  
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Kommunen kan ikke på nuværende tidspunkt selv etablere §107 tilbud, da vi ikke har boliger 
til det. Mulighed for etablering af midlertidige tilbud efter §107 skal undersøges nærmere.  
  
Placering af borgere på plejecentre/ bofællesskaber 
Handicaprådet anbefaler at unge borgere ikke placeres sammen med ældre borgere. Der skal 
lyttes til, hvor borgerne ønsker at bo. 
  
Dialogmøde 
§ 17, stk. 4 udvalget tilkendegav at de var glade for at kunne mødes med Handicaprådet. 
Såfremt  Handicaprådets medlemmer måtte have yderligere synspunkter eller generelle 
anbefalinger end det der er drøftet på dagens dialogmøde, er de velkomne til at sende det til § 
17, stk. 4 udvalget. 
  
Handicaprådet udtrykker ligeledes tilfredshed med at der holdes dialogmøde med § 17,4 
udvalget, da de herved har mulighed for at høre om udvalgets arbejde og tanker.  
Det hele bliver dog mere konkret, når anbefalingerne bliver offentlige - så er der noget at 
forholde sig til. 
 
Afbud fra: 
Anne-Marie Madsen - suppleant Brian Jørgensen deltager 
Anne Lise Pedersen - suppleant Karin Mikkelsen deltager 

Bilag 

• SO §17.4 Ori.Byradet 161116 
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73.        Hedensted Kommunes Handicappolitik 

Beslutningstema 

Drøftelse af hvordan vi får Handicappolitikken implementeret og bredt ud i kommunen. 

Sagsfremstilling 

Handicappolitikken blev godkendt på Byrådets møde den 26. oktober 2016. 
  
Visionen er: 

• at alle borgere kan deltage og bidrage aktivt i samfundet - alt efter evne 
• at alle kan leve et selvstændigt liv som muligt, med lige muligheder for at deltage i 

samfundslivet 
• at det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet alle arbejder målrettet for at inkludere 

forskellighed i det daglige 
  
Handicappolitikken har fokus på følgende værdier: 

• Respekt 
• Tilgængelighed 
• Medborgerskab 

  
Alle Kerneopgaver i Hedensted Kommune har på hver sin måde andel i Handicappolitikken. Det 
er således et fælles, politisk ansvar at føre politikken ud i livet. 

Administrationen indstiller 

at det drøftes hvordan vi får Handicappolitikken implementeret og bredt ud i kommunen. 

Beslutning 

Der udarbejdes en pixieudgave som Handicaprådet skal godkende. 
Pixieudgaven kan ligge fremme følgende steder: biblioteker, lægehuse, frivillighuse, 
fysioterapeuter, skoler, tandlæger samt sættes på kommunens hjemmeside. 
Kommunens Handicappolitik genoptages til drøftelse i efteråret 2017. 
 
Afbud fra: 
Anne-Marie Madsen - suppleant Brian Jørgensen deltager 
Anne Lise Pedersen - suppleant Karin Mikkelsen deltager 
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74.        Orientering den 23. november 2016 

Beslutning 

Dorthe Lykke Jensen 
Velfærdsrådgivningen arbejder med et Task force forløb. Tilbagemeldingen fra Task forcen er 
politisk behandlet og det er godkendt, at der arbejdes med en udviklingsplan sammen med 
Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. 
  
Marianne Frahm 
Spørger ind til hvad Værdighedskoordinator og Velfærdsteknologisk Konsulent (Helle T. 
Andersen) beskæftiger sig med:  
Hun sikrer, at vi får arbejdet med målopfyldelse i forhold til værdighedsmilliarden og dels med 

Velfærdsteknologi. Dette indebærer, at hun holder sig orienteret med hensyn til udviklingen indenfor 

velfærdsteknologi – gående fra enkelte hjælpemidler til store digitale løsninger. 
Hun tager relevant teknologi ind, tester det af, implementerer, afdækker behov med henblik på at finde 

nye måder at løse udfordringer på og meget mere. 

Hertil kommer at få skabt løsninger, der giver den forventede effekt. En sideting til dette er, at få skabt 

logistiske rammer, så vi sikrer at teknologien altid virker og kan hentes, når der er brug for den samt få 

skabt fornuftige indkøbsaftaler. 
Hun fungerer også som rådgivende konsulent andre steder i kommunen, hvor velfærdsteknologi kan give 

mening. 
Er ansat i en fast stilling for de penge, der knytter sig til velfærdsmilliarden. 

 

Afbud fra: 
Anne-Marie Madsen - suppleant Brian Jørgensen deltager 
Anne Lise Pedersen - suppleant Karin Mikkelsen deltager  
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75.        Konferencer og invitationer 

Beslutningstema 

• Det centrale Handicap Råds Årsmøde 2017 

Beslutning 

Marianne Frahm deltager. 
 
Afbud fra: 
Anne-Marie Madsen - suppleant Brian Jørgensen deltager 
Anne Lise Pedersen - suppleant Karin Mikkelsen deltager 

Bilag 

• Årsmøde 7. februar 2017 
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76.        Punkter til næste møde - 18. januar 2017 

Beslutning 

• Gennemgang af Analysen for Social Omsorg ved specialkonsulent Heidi Jul Nielsen og 
fremlæggelse af udviklingsplan i forlængelse af Task forcen ved afdelingsleder Dorthe 
Lykke Jensen.  
  

Afbud fra: 
Anne-Marie Madsen - suppleant Brian Jørgensen deltager 
Anne Lise Pedersen - suppleant Karin Mikkelsen deltager 
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77.        Eventuelt 

Beslutning 

Følgende frister er vedtaget 
Formøder planlægges når mødedatoerne kendes. Formøderne planlægges 3 uger før mødet. 
Handicaprådet skal have modtaget dagsordenen på mail 5 dage før mødet.  
Handicaprådet skal have modtaget referatet senest 14 dage efter mødet  
Handicaprådet skal have referatet til gennemsyn - eventuelle kommentarer skal være afgivet 
inden 2 dage. 
 
Afbud fra: 
Anne-Marie Madsen - suppleant Brian Jørgensen deltager 
Anne Lise Pedersen - suppleant Karin Mikkelsen deltager 
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78.        Lukket punkt: Planlægning af prisoverrækkelse af 
Handicapprisen 2016 

Beslutningstema 

Drøftelse af det praktiske omkring prisoverrækkelsen den 2. december 2016. 

Sagsfremstilling 

Formandskabet har truffet beslutning om, hvem årets prismodtager skal være. 
 
Borgmester og Marianne Frahm holder tale ved prisoverrækkelsen. 
  
Byrådet er inviteret - pressen vil blive inviteret.  

Administrationen indstiller 

at det praktiske omkring prisoverrækkelsen drøftes. 

Beslutning 

Marianne Frahm har kontaktet pressen og snakket med centerchefen. 
Indbydelse sættes på kommunens Facebookside. 
  
Afbud fra: 
Anne-Marie Madsen - suppleant Brian Jørgensen deltager 
Anne Lise Pedersen - suppleant Karin Mikkelsen deltager 
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79.        Lukket punkt: Lukket punkt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
  
Afbud fra: 
Anne-Marie Madsen - suppleant Brian Jørgensen deltager 
Anne Lise Pedersen - suppleant Karin Mikkelsen deltager 
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Bilag 

• SO §17.4 Ori.Byradet 161116 
• Årsmøde 7. februar 2017 

 


