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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 03/2014 – 10.04.2014
REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
Afbud fra Ole Andersen, Ulla Tørnæs og Ole Elbæk.

1.2

Formalia og protokol – mødediæt – personlige indberetningslister.
- Mødediæter blev underskrevet.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden.
- Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Handicaprådet er beslutningsdygtig.

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmøderne den 20.02.2014 – (02-2014)
Godkendt

3.

Høring af og udtalelser fra Handicaprådet

3.1

Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence):
- Udviklingsstrategien 2015 – Rammeaftalen.
Høringssvar er udarbejdet og fremsendt.
- Ny institution i Hostrup
Høringssvar er under udarbejdede og vil blive fremsendt rettidigt.

3.2

Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
- Ingen

3.3

Afgivne høringssvar – til efterretning.
- Ingen

4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

Budgetopfølgning:
- Budgetopfølgning – pr. marts 2014.
Budget
Forbrug
Rest 2014

79.000
14.432
64.568
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5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem
Intet.

5.2

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
- Ingen.

5.3

Indkomne lovforslag og love, bekendtgørelser m.v.
- Ingen.

6.

Generelt nyt fra organisationerne

6.1

Det Centrale Handicapråd
- Intet

6.2

Danske Handicaporganisationer
- Der har været afholdt Årsmøde i DH.
Tilgængelighedsudvalget:
I forbindelse med Ole Thomsens dødsfald, skal der findes nyt medlem til
Tilgængelighedsudvalget. Nærmere herom ved næste møde den 8. maj 2014

6.3

Kommunernes Landsforening
- Intet.

7.

Kursus- og konferencetilbud, temamøder m.v.

7.1

Kursus- og konferencetilbud m.v.
- Invitation til seminardag for kommunale Handicapråd (indbydelse er udsendt –
sidst pr. 05.03.2014).
Ingen deltagelse.

7.2

Referater fra kurser, møder m.v.
- Intet

8.

Bruger- og pårørende-råd, brugerpaneler m.v. (Orienterings-del)

8.1

Referater fra møder i bruger- og pårørende-rådene ved plejeboligerne
Hyldgården, Welschsvej, Skredsande og Rydehjemmet.
- Der har været afholdt møde i Hyldgården, hvor Handicaprådet blev
repræsenteret af Vita Hagelskjær. Der blev givet et kort referat fra mødet.

8.2

Referat fra møde i bruger- / smags-panelet ved Det Gode Køkken.
Solveig Sweatmore har været til møde i Det gode Køkken. Det var en rigtig god
oplevelse.

8.3

Referat fra institutionsbesøg m.v.
Intet.

9.

Dialogforum (princip-del)

9.1

Kl. 16.30 - Præsentation af 2 direktørområdet:
- Helle Bro, Direktør for Social og Arbejdsmarked (½ time)
- Anders Kjærulff, Direktør for Kultur og Sundhed (½ time)
Begge direktører gav en orientering om hvert deres området.
Den 18. september vil Bent Østergaard, direktør for Børne og Unge området
deltage under det ordinære Handicaprådsmøde.
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9.2

Aktivitetsoversigt 2013
- Aktivitetsoversigten er nu klar til godkendelse.
Den vil blive medtaget til mødet i et prøvetryk.
- Godkendt. Er nu tilgængelig på Holstebro Kommunens hjemmeside.

9.3

Afgivelse af høringssvar – hvordan v/ Anette Holm og Anne Lise Slyk
- Udsat til næste møde den 8. maj 2014.

9.4

Evaluering af vedtægter og forretningsorden
Ajourføring af vedtægt og forretningsorden for Holstebro Handicapråd.
- Udsat til næste møde den 8. maj 2014.

9.5

Opfølgning på reglerne for assistance ved fritidsaktiviteter og ferier m.v.,
der ligger uden for rammerne af BPA og Ledsagerordningen v/Anette Holm
- Udsat til næste møde den 8. maj 2014

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (torsdag den 8. maj 2014 kl. 16.00)

10.2

Erindringslisten – emner til drøftelser på det næste møde/møder
- Se ajourført erindringsliste.

10.3

Eventuelt
Anette Holm gav en orientering om arbejdet med overgangen fra børn til
voksen, hvorledes man samdrifter nogle tilbud, således at den unge under 18
år, kan blive præcenteret for tilbud, som også kan fortsætte efter det fyldte 18
år. Der er igangsat et rigtig godt samarbejde imellem forvaltningerne.

Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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