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1. Godkendelse af dagsorden 
 

1.a Godkendelse af referat fra sidste møde  
Dagsorden godkendt    
Det er ønskeligt at godkendelse af referat rykke frem i dagsorden. Referatet fra sidste mødes 
godkendes.  

2. Meddelelser 
 
02A Fra forkvinden 
Borgermøde afholdt i Pilutaq sammen med Ældrerådet den 25. februar 2014. Egentligt et godt 
møde, men i forhold d til handicapområdet lykkes det ikke, da der kom flest alderspensionister. Det 
er ønskeligt med et nyt borgermøde efter sommerferie. Formanden og sekretæren arbejder videre 
med dette.  
 
02B Fra forvaltningen 

- Jane Tribler tilsluttede sig, at borgermødet den 25. februar 2914 havde været et godt 
møde, men ikke var lykkes i forhold til handicapområdet. Mødet kom til at omhandle ældre 
borgeres specifikke udfordringer vedr. rammerne i Pilutaq, madpriser, transport etc. 
I den forbindelse har der været afholdt et opfølgende møde hvor disse emner er behandlet, 
og der arbejdes videre med løsningsmuligheder vedr. disse specifikke udfordringer. 

- Forvaltningen er flyttet til den gamle ”skattestyrelsen” Imaneq 34.  
 
02C Opdatering mellem medlemmerne 
Der har været afholdt borgermøde i Paamiut og i Tasiilaq. Pænt fremmøde i Paamiut, der kom 22 
borgere. I Paamiut havde vedtægterne været et emne der blev drøftet og det aftales at vi tager 
dem på handicaprådsmødet næste gang. Ligeledes havde været drøftet støttepersoner og det at 
det var vigtigt at det var en stærk person der håndterede en kørestol, da den var tung. Der mangler 
gelænder (Utoqqaaqqat), Jane Tribler undersøger dette. 
I Tasiilaq var fremmødet ikke så stort og mødet udskudt til en anden dag – dato endnu ikke fastsat. 
Der mangler tilbud til handicappede borger i Tasiilaq. 

3. Orienteringer 

03A Kvalitetsstandarder for Handicapområdet 
Fagchef Jane Tribler vil gerne orientere om kvalitetsstandarder for handicapområdet. 
 
Jane Tribler gennemgik et eksempel på en kvalitetsstandard. Der er fokus på 
handicapområdet og støttetimerne vil blive evalueret og der vil ske en revisitering af de 
borgere som har støtteperson. Der er tale om et pædagogisk tilbud og det skal sikres at 
det er det borgeren modtager. 
Der skal udarbejdes en folder som oplyser om hvad man kan modtage på 
handicapområdet. Der skal også arbejdes hen imod, at der evt. kan bevilliges ledsager til 
en aften i teater eller til besøg hos familien. 
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03B Kommissorium for kommunens Handicappolitik 
Fagchef Jane Tribler orienterer om kommissorium for kommunens Handicappolitik, 
herunder Handicaprådets deltagelse.  
 
Der er udarbejdet et kommissorium til udarbejdelse af en ny handicappolitik. 
I den forbindelse inviteres handicaprådet til at indgå i styregruppe. Handicaprådet takkede 
ja til invitationen.  
Kommissoriet er lige nu i høring i de forskellige fagudvalg, da der er mange forskellige 
interessenter som skal indgå i dette arbejde. Når høringen er tilendebragt vil der blive 
fundet en dato for det første styregruppemøde. Det forventes først at blive efter 
sommerferien. 
 

03C Seneste tal for handicapområdet 
Fagchefen fremlægger de seneste tal for handicapområdet. 
 
Bilag 4. gennemgås. Forvaltningen fik ros for det vedlagte talmateriale. Det aftales, at 
Jane Tribler fremlægger de kvartalsvise tal på handicapmøderne, når de har været forlagt 
udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. 

03D Redegørelse for kommunens institutioner for 
handicappede 
 

Handicapområdet har ved seneste møde efterspurgt redegørelse for kommunens 
institutioner for handicappede.  
 
Det aftales, at vi arbejder med dette punkt når vi udarbejder den nye handicappolitik. 
 

03E Orientering om ny organisering i Afdelingen for Børn og 
Familier. 
Fagchefen orienterer om den nye organisering i Afdelingen for Børn og Familier. 
 
Det aftales at MIA inviteres med til næste møde så punktet kan uddybes. 
 

03F Orientering om rådets økonomiske rådighed. 
Fagchefen orienterer om rådenes økonomiske rådighed. 
 
Der er ikke noget råderum, men rådet kan ansøge om støtte til specifikke formål og der 
skal vedlægges et budget. 
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4. Forespørgsler 

5. Beslutninger 
-  Mødedatoer 
 

1 september 2014 
3 november 2014 
8   december 2014 Julemøde 
 
Mødedatoerne godkendt. Der arbejdes på, at der afholdes et fællesmøde med ældrerådet og 
handicaprådet i slutningen af august eller når udvalget er samlet. 

6. Eventuelt 

7. Godkendelse af referat  
Referatet fra sidste møde godkendes under punkt 1. 


