Handicaprådet
Odder Kommune

Formål med Handicaprådet er:



At udbygge kontakten mellem borgere med handicap og
byrådet og forvaltning
At give borgere med handicap mulighed for at drøfte de
tilbud, som kommunen stiller til rådighed

Rådets opgaver:





Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske
spørgsmål og kan behandle alle lokale spørgsmål, som
vedrører mennesker med handicap
Handicaprådet kan drøfte spørgsmål, ideer m.v., som
rådet mener har betydning for borgere med handicap
Handicaprådet kan videregive ideer og forslag til byråd
og forvaltning
Rådet skal fremme kommunikationen mellem borgere
med handicap og de kommunale organer, og fremføre
synspunkter om vilkårene for mennesker med handicap
overfor forvaltning og byråd

Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som
vedrører mennesker med handicap. Derfor inviterer samtlige
politiske udvalg min. 1 gang i hver byrådsperiode til et
dialogmøde. Rådet kan ikke behandle spørgsmål om
enkeltpersoner/sager, personalesager eller konkrete klagesager.
Rådet skal være talerør for alle mennesker med handicap.
Derfor vil vi gerne have henvendelser fra folk, der har gjort sig
tanker om hvad Handicaprådet kan beskæftige sig med.

Kontaktinformation
Sådan kommer du i kontakt med Handicaprådet:
Du kan skrive en mail til formanden, som er ansvarlig for
sammensætning af dagsordenen til Handicaprådets møder på:
westergaard@hjw.dk
Eller du kan sende Handicaprådet en mail på adressen:
handicapraad@odder.dk

Handicaprådets sammensætning
Rådet består af otte medlemmer: fire personer repræsenterer
lokale handicaporganisationer. Fire personer repræsenterer
byråd og forvaltning. Suppleanter for de enkelte repræsentanter
er anført i parentes efter hver person.
Udpeget af DH
Hanne Westergaard, formand, SIND
(Hanne Meldgaard Jensen, Landsforeningen Autisme)
Tom Møller Jensen, LEV og Høreforeningen
(Aage Poulsen, Hjernesagen)
Lis Sørensen, Scleroseforeningen
(Niels Otto Hansen, LEV)
Udpeget af øvrige handicaporganisationer
Ejvind Mortensen, Landsforeningen Ligeværd
(Poul Erik Fink, Landsforeningen Ligeværd)
Udpeget af forvaltningen
Britta Kempel, chef for det specialiserede voksen-socialområde
(Jette Lorenzen, direktør for social, sundhed og beskæftigelse)
Peter Christensen, leder af Børne- og Familiecentret
(Casper Grønborg, teknisk chef)
Udpeget af Byrådet
Lene Midtgaard, V
(Finn Tranum, C)
Rie Ramsdal, A
(Claes Jensen, A)

