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Side 1

Dagsorden til møde i Handicaprådet mandag d. 15. august
kl. 15.00 til 17.00 i udvalgsværelse 1

1. Høring af produkt fra opgaveudvalg vedrørende flygtninge og integration ved Ida Juhler
Bilag 1: Notat om høring af opgaveudvalgets arbejde
Bilag 2: Forslag til mål og anbefalinger

2. Høring af hjælpemiddeludbud med 6 delaftaler ved Dorte Friis-Vigh
- Delaftale 1: Toilet-badestol med eldrevet sædekip og eldrevet højdeindstilling
- Delaftale 2: Elkørestol med motoriseret styring, primært til indendørs brug (klasse A).
- Delaftale 3: Elkørestol med motoriseret styring, til indendørs- og udendørs brug (klasse B)
- Delaftale 4: Tryksårsforbyggende topmadras eller helmadras (begge uden motor) til middel risikobrugere 

herunder sårkategori 2-3.
- Delaftale 5: Tryksårsforebyggende luftmadras, dynamisk til højrisikobrugere herunder sårkategori 4
- Delaftale 6: Madrasser: Depotfunktion og klargøring
BEMÆRK: Bilagene til høringen er udsendt via mail 1. juli 2016

3. Høring af Rammeaftale 2017 – Udviklingsstrategi og Styringsaftale samt
Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med 
svære spiseforstyrrelser - ved Jeanette Poulsen, Anne Mette Harder og Kirsten Dennig
Bilag 3: Notat om høring af rammeaftale
Bilag 4: Hovedstadsregionens rammeaftale 2017
Bilag 5: Notat om afrapportering svære spiseforstyrrelser
Bilag 6: Hovedstadsregionens afrapportering svære spiseforstyrrelser

BEMÆRK: Bilagene til Rammeaftale 2017 findes via den fælleskommunale hjemmeside:
www.rammeaftale-h.dk  Her findes følgende bilag
Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017:

 Bilag 1: Tendenser og bevægelser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 Bilag 2: Oversigt over alle tilbud beliggende i hovedstadsregionen.

 Bilag 3: Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2017 inklusiv kapacitetstal 2017-2019.

 Bilag 4: Oversigt over udvikling i kapacitet og belægning i tilbudstyper i Udviklingsstrategi 2017.

 Bilag 5: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger – opgørelse af kapacitet og belægning samt
behov og efterspørgsel.

Styringsaftale i Rammeaftale 2017:

 Bilag 1: Aftaler, taksmodel og procedurer på det takstbelagte område til Styringsaftale 2017.

 Bilag 2: Eksempel på model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering af over-/underskud.

 Bilag 3: Eksempel på model til beregning af takster samt efterregulering af over-/underskud og
belægningsprocent ved anvendelse af flere takstniveauer.

 Bilag 4: Procedurer for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§
107-110.

 Bilag 5: Hovedstadsregionens fælles visitationsaftale vedrørende kommunikationscentrene.

 Bilag 6: Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud.

4. Idé om udeskole på Søgaardsskolen ved Knud Nordentoft og Helle Ockholm

http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000395-1d0b11e058/Bilag%206_Styringsaftale%20i%20Rammeaftale%202017.pdf
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000394-1b78c1c757/Bilag%205_Styringsaftale%20i%20Rammeaftale%202017.pdf
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000393-d3b84d4b2e/Bilag%204_Styringsaftale%20i%20Rammeaftale%202017.pdf
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000393-d3b84d4b2e/Bilag%204_Styringsaftale%20i%20Rammeaftale%202017.pdf
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000392-0e2250f1cc/Bilag%203_Styringsaftale%20i%20Rammeaftale%202017.xlsx
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000392-0e2250f1cc/Bilag%203_Styringsaftale%20i%20Rammeaftale%202017.xlsx
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000391-88f0289e91/Bilag%202_Styringsaftale%20i%20Rammeaftale%202017.xlsx
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000390-492a44a24f/Bilag%201_Styringsaftale%20i%20Rammeaftale%202017.pdf
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000389-a6477a7410/Bilag%205_Udviklingsstrategi%20i%20Rammeaftale%202017.pdf
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000389-a6477a7410/Bilag%205_Udviklingsstrategi%20i%20Rammeaftale%202017.pdf
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000388-077d109716/Bilag%204_Udviklingsstrategi%20i%20Rammeaftale%202017.pdf
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000387-9758f9851f/Bilag%203_Udviklingsstrategi%20i%20Rammeaftale%202017.pdf
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000386-84336861c2/Bilag%202_Udviklingsstrategi%20i%20Rammeaftale%202017.pdf
http://files.rammeaftaleh.webnode.com/200000385-6bd196dc37/Bilag%201_Udviklingsstrategi%20i%20Rammeaftale%202017.pdf
http://www.rammeaftale-h.dk/
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5. Høring af kommissorium for opgaveudvalg; Sundhed i Gentofte borgerrettet behandling
Bilag 7:

6. Ansøgninger til den borgerrettede pulje
Bilag 8: Ansøgning Gigtcafé
Bilag 9: Ansøgning Projekt fælles køkkenhave
Bilag 10: Ansøgning Handicapridning - lift

7. Status i Børn og Familie ved Per Christensen

8. Orientering fra formanden
 Tilgængelighedsforum

 Borgermøde

 Forlængelse af handicappolitikken

 Orientering om kommende punkter – bilag 11

 Forslag til besøgsinstitutioner

9. Spørgsmål og orientering fra DH

10. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
 Budget 2017 ved Helene Rasmussen

11. Eventuelt

Husk at aftale med jeres stedfortræder, hvis I ikke selv kan deltage i mødet, og meddel det venligst
til mig eller formanden.

Med
Venlig hilsen
sekretær for Handicaprådet
Berit Rask 
Direkte tlf. 3998 6042, Mail: bers@gentofte.dk


