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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 04/2014 – 08.05.2014
REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
- Afbud fra Ulla Tørnæs.

1.2

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

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
- Dagsordenen blev godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Handicaprådet er beslutningsdygtig.

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmøderne den 10.04.2014 – (03-2014)
Godkendt.

3.

Høring af og udtalelser fra Handicaprådet

3.1

Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence):
- Ingen

3.2

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

3.3

Afgivne høringssvar – til efterretning.
- Udviklingsstrategi 2015
- Ny daginstitution i Hostrup.

4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

Budgetopfølgning:
- Budgetopfølgning – pr. april 2014.
Forbrug pr. 08.05.2014 – kr. 20.558,18

5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem
Intet

5.2

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
- Detailbudget til udlevering.
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Mht detailbudget samt budgettet og budgetbemærkninger, blev det aftalt, at der
fremover vil blive forespurgt ved rådet medlemmer, hvem der ønsker disse udleveret.
Derefter vil sekretariatet bestille det antal der er brug for.
5.3

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

6.

Generelt nyt fra organisationerne

6.1

Det Centrale Handicapråd
- ”Mennesker med handicap i Danmark” til udlevering

6.2

Danske Handicaporganisationer
- Intet

6.3

Kommunernes Landsforening
- Intet.

7.

Kursus- og konferencetilbud, temamøder m.v.

7.1

Kursus- og konferencetilbud m.v.
- Invitation til temamøde ”Alle har ret til at indgå i et fællesskab” tirsdag den 10.
juni 2014 kl. 17.00 til 21.00 på Halgård Skole.
Tilmeldingsfrist den 27. maj 2014. (Anne lise Slyk, Linda Levin, Ole Elbæk, Bo
dil Pedersen samt Elisabeth Haahr Christensen er tilmeldt)

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.
- Ingen besøg

8.2

Referat fra møde i bruger- / smags-panelet ved Det Gode Køkken.
- Ingen

8.3

Referat fra institutionsbesøg m.v.
Intet

9.

Dialogforum (princip-del)

9.1

Masterplan for dagtilbud v/ Anette Holm:
Der arbejdes på færdiggørelse af en masterplan i Socialafdelingen på dagområdet. De tilbud der gives kan være som beskyttet beskæftigelse eller aktivitetsog samværstilbud. For 2 år siden startede Socialafdelingen med at omlægge
døgntilbud for brugere over 18 år. Mønstret var tidligere, at man traditionelt set
tilbød borgere med funktionsnedsættelser, et botilbud udenfor kommunegrænsen, men en omlægning har betydet, at der nu er kapacitet til at tilbyde lokale
døgntilbud. Dette har medført et behov, for at gøre status og nytænke området.
Nu er tiden så kommet til at se på, hvordan vi giver brugerne de rigtige dagtilbud.
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Noget af det der bliver sat fokus på, er vigtigheden med nærvær og tilstedeværelsen af ledelse på stederne samt ansatte med specialviden og specialkompetencer. De nye brugere, der starter i tilbuddene, har sammensatte diagnoser.
Der skal også give mulighed for aktivitets- og samværstilbud på bostederne,
hvis dette giver god mening. Her tænkes der på, at for nogen vil det give mening at komme hjemmefra. Andre har bug for at blive i vante omgivelser. Derfor
vil der blive foretaget en individuel vurdering af hvornår det er god ide og hvornår er det ikke.
Det næste skridt vil være, at få kigget på de brugere, der i dag får et dagtilbud.
Hvem kan profitere og have glæde og gavn af et dagtilbud. Der er nedsat en
praktiker gruppe, der skal komme med in-put til gode rammer og gode borger
sammensætninger.
Samtidig skal der kigges på de fysiske rammer.
Handicaprådet inviteres til at komme med refleksioner og forvaltningen modtager gerne respons i åben dialog.
Rådet nævner vigtigheden af at medarbejderne har, eller tilegner sig de kompetencer, der er behov for, for at kunne varetage arbejdet. Samtidig er det vigtigt,
at der er en synlig ledelse.
Punktet vil løbende blive bragt op til orientering og drøftelse i Handicaprådet.

9.2

Afgivelse af høringssvar – hvordan v/ Anette Holm og Anne Lise Slyk
• Høringssvar til Forvaltningsniveau: Kompetencen ligger hos formanden.
Sekretariatet vil på vegne af formanden, fremsende materialet til kommentering til medlemmer af Handicaprådet. I mailen vil der fremgå,
hvornår kommenteringen skal være tilsendt formanden.
• Høringssvar til det politiks niveau: Kompetencen ligger hos det samlet
råd. Høringsmaterialet vil blive tilsendt til rådet medlemmer, og vil på det
efterfølgende møde blive taget op. Høringssvaret vil blive skrevet i et
samarbejde med rådet medlemmer.
• Det politiske forbehold: Dette vil der blive taget stilling til fra gang til
gang. Det vil ikke længere blive praktiseret et generelt forbehold til
samtlige høringssvar.
• De forvaltningsmæssige forbehold: Dette forbehold fastholdes ved
samtlige afgivne høringssvar.
Det er vigtigt, at der fra rådet afgives et kvalificeret høringssvar. Rådet skal
fremkomme med sine holdninger, meninger og refleksioner.
Der kan, efter behov og ønsker, fremkomme faglige input - enten fra forvaltningsrepræsentanterne eller andre indbudte gæster til lejligheden.

9.3

Handlerplaner for rådets funktionsperiode v/ Anne Lise Slyk.
- Punktet vil blive genoptaget den 18.09.2014.

9.4

Logo til Holstebro Handicapråd v/ Anne Lise Slyk.
- Godkendt.

9.5

Tilgængelighedsudvalget v/ Anne Lise Slyk og Jørgen Ahler.
Der blev givet en kort orientering om hvad Tilgængelighedsudvalget er.
Tilgængelighedsudvalget indkaldes der hvor det giver mening, og hvor der er
brug for en vurdering af, om der er taget høje for tilgængelighed, også for ældre
og handicappede.
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Da der, pga dødsfald, skal vælges nye medlemmer til rådet, vil Anne Lise Slyk
rette henvendelse til Ældrerådet, om de fremadrettet kunne tænke sig, at deltage med 2 af deres medlemmer..
Hvis Ældrerådet tilkendegiver en deltagelse, vil Tilgængelighedsudvalget herefter have følgende sammensætning:
• 1 medlem fra Handicaprådet
• 2 medlemmer fra DH – Danske Handicaporganisationer
• 2 medlemmer fra Ældrerådet.
Der vil blive oprettet en hjemmeside med oplysninger om Tilgængelighedsudvalget.
9.6

Evaluering af vedtægter og forretningsorden
- Ajourføring af vedtægt og forretningsorden for Holstebro Handicapråd.
•

•

Vedtægt: Der vil i § 8 blive ændret fra en stedfortrædende formand til 2
næstformænd. I § 10 vil der blive ændret således, at der kommer til at
stå ”Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller en af de to næstformænd….”
Samt – ”Rådet udpeger endvidere medlemmer til udvalg…..”
Forretningsorden: Pkt. 6 – ”Handicaprådet nedsætter Tilgængelighedsudvalget med fem medlemmer……….”

Vedtægt og forretningsorden vil blive ajourført med de overfor nævnte ændringer. Vedtægten vil blive sat på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den
02.06.2014 og derefter til godkendelse i Byrådet den 17.06.2014.

9.7

Opfølgning på reglerne for assistance ved fritidsaktiviteter og ferier m.v.
Anette Holm gav en orientering og punktet blev drøftet. .
Der var enighed i rådet om, at punktet genoptages til efteråret, hvor Anette
Holm vil give en status på, hvorledes sommeren er gået.

9.8

Opfølgning på ”Genbrugsplads for hjælpemidler til børn v/ Anette Holm og Ole
Elbæk.
- Der blev givet en orientering.
- Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe. Fra Handicaprådet deltager Solveig
Sweatmores personlige stedfortræder - Lene Rindum.

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (torsdag den 26. juni 2014 kl. 16.00)

10.2

Erindringslisten – emner til drøftelser på det næste møde/møder
Ajourført og medsendes referatet.

10.3

Eventuelt
Intet.

Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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