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01. Godkendelse af dagsorden
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

Handicaprådet 2018-2021

Indstilling
Formandsskabet indstiller,
at dagsordenen godkendes.
Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 17-01-2018
Ikke til stede: Kristina Kongsted, Katrine Kjærbo, Jacob Svendsen
Dagsordenen godkendt.
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02. Orienteringssag: Status på analysen af det specialiserede
socialområde
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

18/626
Handicaprådet 2018-2021

Indledning
I tilknytning til analysen af det specialiserede socialområde, jf. beslutning vedr.
dagsordenspunkt nr. 8 fra mødet i Handicaprådet den 6. juni 2017, har det været forsøgt at
etablere et fællesmøde for beboere på botilbud og deres pårørende m.fl.
Planlægningen af dette møde, har vist sig vanskelig. Det foreslåede tidspunkt, onsdag den
14. marts kl. 16.30, kan umiddelbart heller ikke lade sig gøre.
På mødet i Handicaprådet giver centerchef for Center for Særlig Social Indsats, Charlotte
Aagaard en orientering om status.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
at Handicaprådet orienteres.
Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 17-01-2018
Ikke til stede: Kristina Kongsted, Katrine Kjærbo, Jacob Svendsen
Centerchef Charlotte Aagaard orienterede på mødet.
Orientering foretaget.
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03. Beslutningssag: Overlevering fra tidligere Handicapråd
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

17/23035
Handicaprådet 2018-2021
Handicaprådets Beretning 2017

Indledning
Handicaprådet, der fungerede i den netop afsluttede byrådsperiode havde på sit møde den
23. oktober 2017 en drøftelse om overlevering til det nye Handicapråd.
Denne sag er en formidling af anbefalinger, erfaringer og forslag til temaer, som var
resultatet af drøftelsen.
Sagsfremstilling
Indledningsvist henvises til det afgåede Handicapråds beretning om sit virke i 2017.
Beretningen blev godkendt på mødet i Handicaprådet den 12. december 2017 og forelægges
Økonomiudvalg og Byråd til orientering ved disses møder i januar 2018. henholdsvis den 22.
og 29. Beretningen er vedhæftet denne sag som bilag.
Derudover mundede drøftelserne den 23. oktober ud i en række anbefalinger og forslag til
temaer.
Anbefalingerne angår såvel erfaringer og samarbejdsform, som indhold på møderne og i
Handicaprådets arbejde i øvrigt.
Anbefalinger om mødeafholdelse
Handicaprådet opfordrede til, at videreføre den gode tone og fokus på at lytte til hinanden.
Herunder at have fortsat opmærksomhed på og vilje til at gøre hinanden klogere, således at
medlemmerne er hinandens sparringspartnere.
Handicaprådet anbefalede at fortsætte med i videst muligt omfang at få besøg af ”dem, det
handler om”, både personer med konkrete erfaringer og medarbejdere, med relevant viden
om et område, der skal behandles. Formålet er såvel almindelig opkvalificering, som bedre
grundlag for eksempelvis afgivelse af høringssvar.
Med samme baggrund er det anbefalingen, at holde møderne på relevante lokationer, gerne
kombineret med oplæg eller rundvisninger på stedet.
Handicaprådet opfordrede til, at etablere et årligt fællesmøde med relevante fagudvalg.
Endelig opfordrede Handicaprådet til at styrke fremmøde-disciplin og i højere grad at
aktivere suppleanter.
Anbefalinger om indhold
Handicaprådet anbefalede at fortsætte arbejdet med at fokusere på tilgængelighed i bredest
mulig forstand
Handicaprådet foreslog, at følgende temaer og emner/forslag kunne være relevante at tage
op:
- Børn og unge – forebyggelse
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Opfølgning på workshop om job og handicap
Budgetønsker, f.eks. om ledsagelse til ældre
Diabetes handlingsplan 2 – forebyggelse
Handlingsplan/opfølgning på hjemviste og omgjorte klagesager
Teleslynger

Indstilling
Formandsskabet indstiller,
at Handicaprådet på baggrund af overleveringen træffer beslutning om at inddrage
anbefalinger m.v. i det videre arbejde i Handicaprådet.
Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 17-01-2018
Ikke til stede: Kristina Kongsted, Katrine Kjærbo, Jacob Svendsen
Indstillingen godkendt.
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04. Beslutningssag: Besøg i Handicaporganisationernes hus o.a.
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

18/658
Handicaprådet 2014-2017

Sagsfremstilling
Formandsskabet foreslår, at Handicaprådet aftaler en dag, hvor rådet sammen kan besøge
Handicaporganisationernes Hus.
Af praktiske grunde, er det ikke umiddelbart muligt, at kombinere et besøg med afholdelse
af et møde i Handicaprådet.
Der er derfor behov for afklaring af muligheder for, hvornår et besøg kan aftales.
Det Centrale Handicapråd holder årsmøde den 10. april 2018 i Odense. Handicaprådet skal
drøfte og eventuelt beslutte rammerne for deltagelse i årsmødet.
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
at Handicaprådet drøfter sagen og aftaler nærmere.
Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 17-01-2018
Ikke til stede: Kristina Kongsted, Katrine Kjærbo, Jacob Svendsen
For så vidt angår besøg i Handicaporganisationernes hus:
Handicaprådet drøftede muligheder for mødeafholdelse og/eller besøg. Det aftaltes, at
formandsskabet går videre med planlægningen af et besøg med udvalgte oplæg. Der er et
ønske om at invitere andre, end medlemmer af Handicaprådet og, at arrangere fælles
transport.
For så vidt angår DCH´s årsmøde den 10. april 2018:
Formandsskabet forventer at deltage. Generelt er der enighed om, at det er relevant at
deltage, og at der er interesse for, at forsøge at arrangere fælles transport. Mere konkrete
tilkendegivelser om deltagelse kommer senere.
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05. Orienteringssag: Handicaprådet og Special Olympics
Idrætsfestival
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

16/11782
Handicaprådet 2018-2021

Indledning
Handicaprådet besluttede på sit møde den 20. marts 2017, at der på møderne i
Handicaprådet, frem mod maj 2018, hvor Special Olympics Idrætsfestival afholdes, løbende
gives en status omkring planlægning, behov og idéer.
På mødet den 6. juni 2017 nedsatte Handicaprådet en arbejdsgruppe, der skal være
tovholdere i forhold til Handicaprådets engagement i arrangementet.
Sagsfremstilling
Der gives en orientering fra arbejdsgruppen.
Indstilling
Formandsskabet indstiller,
at orientering foretages.
Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 17-01-2018
Ikke til stede: Kristina Kongsted, Bente Borg Donkin, Katrine Kjærbo, Jacob Svendsen
Orientering foretaget.
Se mere på www.so-if.dk
Opfordring om at tage kontakt til SPUC – Klub Liv og Motion, hvis der er interesse for yde en
frivillig indsats. Kontaktperson er Bruno Petersen, bpe43@helsingor.dk
43
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06. Orienteringssag: Kommende sager og udeståender - januar
2018
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

18/626
Handicaprådet 2018-2021

Sagsfremstilling
 Overvejelser om temamøde om ældre og handicap


Orientering med belysning af forskellen på botilbud efter serviceloven, henholdsvis
almenboligloven



Opfølgning omkring beboerdemokrati og pårørendesamarbejde



Opfølgning/orientering vedr. hjerneskadekoordinator



Borgerrådgiverens beretning

Indstilling
Formandsskabet indstiller,
at orientering foretages.
Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 17-01-2018
Ikke til stede: Kristina Kongsted, Bente Borg Donkin, Katrine Kjærbo, Jacob Svendsen
Orientering foretaget.
Forslag om temamøde om ”usynlige” handicap – evt. med oplæg fra SSI.
Forslag om temamøde om samarbejdet/sammenhængen mellem kommunen og regionen –
særligt inden for psykiatriområdet.
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07. Meddelelser og eventuelt
Åben sag
Sagsnr.:
Sagen afgøres i:
Bilag:

Handicaprådet 2018-2021

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 17-01-2018
Ikke til stede: Kristina Kongsted, Bente Borg Donkin, Katrine Kjærbo, Jacob Svendsen
Marlene Harpsøe orienterede om arbejdet i Folketinget med at skubbe på indsatsen for
beskæftigelse inden for handicapområdet, og opfordrede til at komme med input.
Michael Mathiesen gjorde opmærksom på et lille udestående med opfølgning fra temadagen
om job og handicap, den 12. januar 2017.
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Bilagsliste
3.

Beslutningssag: Overlevering fra tidligere Handicapråd
1.
Handicaprådets Beretning 2017 (179591/17)

Bilag: 3.1. Handicaprådets Beretning 2017
Udvalg: Handicaprådet 2018-2021
Mødedato: 17. januar 2018 - Kl. 8:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 179591/17

NOTAT
Center for Erhverv Politik og Organisation
Politisk Service
Stengade 59
3000 Helsingør
Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 12.12.2017
Sagsnr. 17/20021

Handicaprådets
beretning for 2017

Sagsbehandler
Birgitte Krohn Madsen
Juridisk Specialkonsulent
Tlf. 49 28 33 80
mobil: 25 31 33 80
bma40@helsingor.dk
www.helsingor.dk
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Handicaprådets etablering og sammensætning
Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer. Heraf er 7 medlemmer
udpeget af handicaporganisationerne og 7 medlemmer udpeget af
kommunalbestyrelsen. Af sidstnævnte er 5 udpeget blandt kommunalbestyrelsens
medlemmer, mens de 2 er embedsmænd med viden og interesse inden for
handicapområdet. Alle medlemmer har personlige suppleanter.
Medlemsoversigt 2016
Medlemmer
Michael Mathiesen (C)
(Formand)
Ib Kirkegaard (O)
Philip Læborg (C) frem til 30.09.17
Kristina Kongsted 1.10.17-31.12.17
Duygu A. Ngotho (A)

Personlige suppleanter
Morten Westergaard (C)
Katrine Vendelbo Dencker (O)
Freja Södergran (O) 1.8.17-31.12.17
Jens Bertram (C)
Henrik Møller (A)

Haldis Glerfoss (Ø)

Allan Berg Mortensen (Ø)

Charlotte Aagaard, centerchef

Karsten Grubert, forstander

Katrine Kjærbo, områdeleder

Søren Aarup, områdeleder

Lene Fritzbøger Andersen (DH)
Dansk Blinde Samfund (næstformand)
Jacob Svendsen (DH)
Landsforeningen LEV
Kirsten Fazio (DH)
Hjerneskadeforeningen
Peter von Kohl (DH)
SIND frem til 31.03.17
Jytte Kæraa (DH) SIND
01.04.17 -31.12.17
Janie Nielsen (DH)
Dansk Handicapforbund

Jeannette Voer (DH)
Dansk Blinde Samfund
Helle Hansen(DH)
Landsforeningen LEV
Marie Klintorp (DH)
Hjerneskadeforeningen
Rolf Monberg (DH)
Diabetesforeningen frem til 31.03.17
Anne Frahm (DH) Landsforeningen
Autisme 01.04.17-31.12.1.17
Inge Juul Knudsen (DH)
Hjerneskadeforeningen frem til
31.03.17
Else Plesner (DH) Parkinsonforeningen
01.04.17-31.12.17
Vakant frem til 31.03.17
Vagn Christensen (DH)
Diabetesforeningen 01.04.17-31.12.17
Laila R. Mortensen (DH)
Handicapidræt frem til 31.03.17

Karl Vilhelm Nielsen (DH)
Danmarks Psoriasis Forening
Niels Fiil Hildebrandt (DH)
Handicapidræt
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Winnie Christensen (DH)
Høreforeningen 01.04.17-31.12.17
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Sagsnr. 17/20021

Der har i årets løb sket enkelte udskiftninger blandt Handicaprådets medlemmer,
hvilket fremgår af ovenstående skema.
Formanden og næstformanden udgør tilsammen formandskabet.
Sekretariatsfunktionen for Handicaprådet bliver varetaget i Center for Erhverv
Politik og Organisation, jurist Birgitte Krohn Madsen.
Seneste reviderede forretningsorden for Handicaprådet blev vedtaget på mødet i
Handicaprådet den 23. november 2015.
Mødeafholdelse 2017
Handicaprådet har i 2017 holdt i alt 10 møder.
Af disse møder, var 6 ordinære møder, mens 4 var ekstraordinære, såkaldte
høringsmøder. Af de sidstnævnte, gennemførtes 1 elektronisk, uden fremmøde.
Ekstraordinære høringsmøder er reserveret, men afvikles som udgangspunkt
alene, hvis der er aktuelle høringer, som skal besvares.
Referaterne fra møderne kan ses på Helsingør kommunes hjemmeside.
Andre aktiviteter 2017
Workshop om job og handicap
Handicaprådet planlagde og afviklede i samarbejde med Beskæftigelsesudvalget
og med støtte fra Socialudvalget og Sundheds- Fritids- og Idrætsudvalget en
workshop med temaet ”job og handicap”.
Workshoppen blev afholdt den 12. januar 2017 med deltagelse af medlemmer af
Beskæftigelsesudvalget, Center for Job og Uddannelse, Center for Job og
Oplevelse, Handicaprådet og en række handicap-foreninger m.fl.
Der er fortsat udeståender omkring opfølgningen på workshoppen.
Handicappris
På Handicaprådets foranledning besluttede Byrådet i 2009 at etablere en
handicappris, der én gang årligt skulle uddeles til en ”lokal ildsjæl, en virksomhed,
som har udnyttet potentialet hos personer med handicap, en organisation eller
institution, der har fremmet lige muligheder for personer med handicap, en
institution, der har vægtet lige uddannelsesmuligheder for alle, en sportsklub, der
har arbejdet aktivt for handicapidræt, et byggeri, hvor der er medtænkt adgang for
personer med handicap eller lignende.”
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Prisen uddeles normalt den 3. december på FN´s internationale handicapdag.
Prisen blev i 2017 givet til virksomheden IMCD Danmark, på grundlag af en
indstilling fra en medarbejder.
Prisen overrækkes den 15. december 2017.
Handicaprådet gjorde igen år en ekstra indsats med hjælp fra Team
Kommunikation, for at få kandidater til modtagelse af Handicapprisen.
Der blev indstillet flere meget gode bud på, hvem der skulle modtage årets pris.
Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder
Medlemmer af Handicaprådet har været og er fortsat tilknyttet følgegruppen
omkring kommunens tilgængelighedsplan, der er forankret i Center for By, Land og
Vand.
Derudover har medlemmer af Handicaprådet deltaget i et Tilgængelighedsseminar den 30. oktober 2017, sammen med en række medarbejdere fra Center
for By, Land og Vand m.fl.
Handicaprådet har også i 2017 haft løbende fokus på synligheden, både i forhold til
handicappedes forhold generelt, og i forhold til Handicaprådet og hvilken rolle
rådet kan spille.
For så vidt angår indsatsfelterne for 2017 har Handicaprådet gennemgående haft
fokus på synlighed med henblik på at blive inddraget i processer og beslutninger
på et så tidligt tidspunkt, at den viden og erfaring, der findes i Handicaprådet bedst
muligt bringes i spil til glæde og gavn for alle.
Særligt ønsker Handicaprådet at udtrykke sin tilfredshed med, at rådet også i 2017
havde lejlighed til at afgive et tidligt høringsvar i forhold til budgetarbejdet på
Socialudvalgets område. Handicaprådet ser det som en god mulighed for at give en
faglig kvalificering af de forslag, der er eller kan være i spil.
Handicaprådet har til hensigt, så vidt muligt, at forsøge at tilpasse sin
mødeaktivitet, behovet for høringssvar. Rådet har i den forbindelse med glæde
noteret, at der i 2017 kun har været 1 tilfælde, hvor det har været nødvendigt at
afholde meget hastende ekstraordinære møder, ud over de allerede reserverede
høringsmøder.
Handicaprådets medlemmer har i enkelte tilfælde modtaget konkrete
henvendelser fra borgere. Disse henvendelser er enten besvaret generelt, eller
videresendt til rette sted i kommunens administration, til videre foranstaltning
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Anbefaling om Handicaprådets indsatsfelter i 2018
Sædvanligvis har Handicaprådet i forbindelse med sin beretning besluttet, hvilke
indsatsfelter rådet vil have særligt for øje i det kommende år.
Da Handicaprådets funktionsperiode følger kommunalbestyrelsens, og dermed
afsluttes med udgangen af 2017, har det afgående Handicapråd ikke besluttet
indsatsfelter for det kommende år. Handicaprådet henviser i stedet til
beretningens sidste afsnit, der indeholder anbefalinger til det nye Handicapråd.
Synlighed og tilgængelighed for alle har været tilbagevendende fokusområder og
det anbefales, at der bevares fokus på disse områder, uden at det nødvendigvis er
særlige indsatsområder.
Handicaprådets bemærkninger
Handicaprådet er generelt tilfredse med, at rådet inddrages og huskes i flere
sammenhænge og vil arbejde på og opfordre til, at rådet inddrages i endnu større
omfang i det kommende år.
Det gælder såvel muligheden for at kvalificere sager ved afgivelse af høringssvar,
som øget viden og forståelse ved orienteringssager.
Handicaprådet ønsker at udtrykke tilfredshed med, at rådet i stigende grad får
besøg af relevante embedsfolk i forbindelse med såvel høringssager, som
orienteringssager. Det giver, efter rådets opfattelse, et mere kvalificeret grundlag
for såvel et høringssvar, som en orientering, når der er mulighed for at stille
spørgsmål og få afklaret eventuelle uklarheder eller misforståelser.
Handicaprådet ønsker at henlede opmærksomheden på, at også sager fra
beskæftigelsesområdet, børne- og uddannelsesområdet, samt dagtilbud- og
skoleområdet kan have særlig betydning for personer med handicap. Det er rådets
oplevelse, at der er sager fra disse områder, der med fordel kunne have været
forelagt rådet til høring eller orientering.
Handicaprådet har fortsat et stort ønske om at kunne yde kvalificerede bidrag til
sagsbehandlingen, og vil på den baggrund opfordre til, at bidrag fra Handicaprådet
søges indhentet så tidligt som muligt i processen og, at der som udgangspunkt
gives en rimelig tid for rådets medlemmer til at sætte sig ind i det materiale, der
danner grundlag for de bidrag Handicaprådet skal give.
Handicaprådet vil også på eget initiativ søge at bidrage konstruktivt til kommunens
håndtering af forhold for handicappede.
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Handicaprådets anbefalinger til det kommende Handicapråd 2018-2021
Handicaprådet har på sit møde den 23. oktober 2017 drøftet muligheder for og
indholdet af overlevering fra det afgående Handicapråd til det kommende.
Handicaprådet besluttede, at overlevering skal ske dels ved et afsnit i denne
beretning, og dels ved et dagsordenspunkt til det kommende Handicapråd.
For så vidt angår indholdet af anbefalingerne er der input til både rådets interne
samarbejde og til konkrete emner og temaer.
Samarbejdet og mødeafholdelse
Det er rådets klare anbefaling, at man i det kommende fortsætter den gode tone
og fokus på, at være sparringspartnere.
Rådet har peget på, at man med fordel kan styrke den generelle fremmødedisciplin, herunder særligt anvendelse af suppleanter ved medlemmers forfald. Det
anbefales at der tages højde for dette ved mødeplanlægningen.
Det afgående Handicapråd har i stadig større grad inviteret gæster fra
forvaltningerne og andre steder til at supplere de skriftlige dagsordenspunkter.
Det gælder såvel i orienteringssager, som i høringssager.
Det er rådets erfaring, at deltagelse af relevante fagpersoner i høj grad kvalificerer
sagerne, hvilket er med til at øge kvaliteten af særligt høringssvar. Det er derfor
rådets klare anbefaling, at der fortsat inviteres relevante gæster til møderne. På
samme måde er det anbefalingen, at mødeafholdelse kan henlægges til relevante
steder, uden for almindelige mødelokaler.
Endelig vil rådet opfordre til, at der arbejdes på at afholde årlige fællesmøder med
relevante politiske udvalg.
Arbejdsområder
Det afgående Handicapråd har i hele perioden haft fokus på såvel synlighed som
tilgængelighed i bred forstand. Det anbefales, at dette fokus fastholdes.
Derudover har det afgående råd en række forslag til mulige temaer/fokusområder:
- Tema om børn og unge/forebyggelse
- Opfølgning på workshop om job og handicap
- Budgetønske – eksempelvis om ledsagelse til over 67-årige
- Diabeteshandlingsplan 2
- Teleslynger
- Hjerneskadekoordinatorer
- Handlingsplan i forhold til hjemviste og omgjorte klagesager
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-

Opfølgning på budgetanalysen på det specialiserede socialområde

Andre aktiviteter
Det afgående Handicapråd har haft en stor interesse i Special Olympic
Idrætsfestival, der afvikles i Helsingør i weekenden den 25.-27. maj 2018. Det er
rådets klare opfordring, at engagementet fortsættes med henblik på at støtte
bedst muligt op om arrangementet. Der er i den forbindelse ønske om, at
medlemmer af rådet kan være med til at overrække medaljer.
Endelig vil det afgående Handicapråd opfordre til, at man også fremadrettet er
opmærksom på, at repræsentanter fra Handicaprådet gives mulighed for at
deltage i relevante konferencer og arrangementer for kommunale handicapråd.
Det gælder såvel Det Centrale Handicapråds årsmøde, som andre nationale,
regionale og lokale arrangementer.
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Oversigt over sager, der blev behandlet i Handicaprådet i 2017
Ordinære møder
- 16. januar
- 20. marts
- 6. juni
- 21. august
- 23. oktober
- 12. december
Høringsmøder
- 20. februar
- 6. september (uden fremmøde)
- 2. oktober (budget)
- 13. november
Orienteringssager
- Besøg fra Bedre Psykiatri
- Ophør af kommunal rengøring af toiletter i butikscentre
- Status på effektiviseringer i budgetanalysen af hjemmeplejen
- Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter som sundhedsfagligt
knudepunkt
- Sundhedsfaglige tilsyn i 2016 på Helsingør Kommunes botilbud
- Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter 2016
- Tillæg til Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter 2016
- Skolen i Bymidten (besøg)
- Resultater af analyse på det specialiserede voksenområde
- Førtidspensioner og ressourceforløb (besøg)
- Regler og krav til indretning og tilgængelighed – handicaptoiletter (besøg)
- Inklusion og bevægelse gennem Klub Liv og Motion
- Handicaprådet og Special Olympics 2018
- Plan for peer-støttearbejdet i Helsingør Kommune
- Indlæg om etik og velfærdsteknologi (besøg)
- Status på Headspace (besøg)
- Godkendelse af Rammeaftale 2018 og fælles mål for det højt
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
- Peer-støtte (besøg)
- Handicap P-pladser ved Espergærde Fysioterapi
Høringssager
- Godkendelse af målsætninger for det nære sundhedsvæsen i Helsingør
Kommune 2017-2021
- Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering i centrene Sundhed
og Omsorg og Særlig Social Indsats 2017-2020
- Retningslinjer for brugerbetaling på bo- og dagtilbud
- Servicetjek af inklusion
- Nyt Helsingør Stadion – Vurdering af handicapforhold i projektforslag
(besøg)
- Repræsentation i Handicaprådet af organiseringer/grupper uden for DH
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-

Servicebus-analysen
Gademanual for Helsingør Kommune
Skolen i Bymidten – ansøgning om midler fra Tilgængelighedspuljen
Repræsentation af handicapidrætten i Handicaprådet
Rehabiliteringsindsats på hjerneskadeområdet
Ny velfærdsteknologi i 2017 i Center for Sundhed og Omsorg samt Særlig
Social Indsats
Budgetforslag 2018-2021 – Socialudvalget
Fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed 2018-2022
Udbud af voksenbleer
Ansøgning fra Bedre Psykiatri om en plads i Handicaprådet
2. Behandling af budget 2018-2021
Anbefalinger for inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skoler og
skolernes specialområde (besøg)
Hvordan skal Helsingør Kommune håndtere ændringer i serviceloven?

Beslutningssager
- Godkendelse af Handicaprådets beretning 2016
- Ansøgning fra Klub Liv og Motion
- Special Olympics Idrætsfestival 2018
- Handicapprisen 2017
- Handicaprådet og Special Olympics 2018
- Overlevering til nyt Handicapråd
- Godkendelse af Handicaprådets beretning 2017

