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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 05/2014 – 26.06.2014
REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
Næstformand Ulla Tørnæs er mødeleder.

1.2

Formalia og protokol – mødediæt – personlige indberetningslister.
Mødediætsedler underskreven.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Punkt 9.1 og 9.3 udsat
Derefter blev dagsordenen godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Afbud fra formand Anne Lise Slyk, stedfortræder Preben Bjerring deltager
- Afbud fra Anette Holm samt Anettes stedfortræder Lene Holm
- Afbud fra Ole Elbæk, stedfortræder Kirsten Inge Laursen deltager
- Afbud Linda Levin, stedfortræder Chr. Ross deltager

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmøderne den 8. maj 2014 – (04-2014)
Godkendt

3.

Høring af og udtalelser fra Handicaprådet

3.1

Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence):
Tilsynsrapporter – specialiserede længerevarende og midlertidige botilbud.
(Se pkt. 9.4 - Besøg af Jakob From Høgh kl. 17.00) –
Budgetudfordringer og ny dagtilbudsstruktur i Socialafdelingen.
Beslutning
Høringssvar vil blive afgivet.

3.2

Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
- Høringssvar vedr. udbud af diabetesmateriale.

3.3

Afgivne høringssvar – til efterretning.
- Ingen.

4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

Budgetopfølgning:
Budgetopfølgning – forbrug pr. juni 2014 kr. 23.877,28

5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
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5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem
Intet.
- Kommentar til Årsberetning 2013 fra Samrådet vedrørende voksne
udviklingshæmmede lovovertrædere i Midtjylland årsberetning Samråd.
Er afgivet.

5.2

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
 Udpegning af 1 til 2 repræsentanter til deltagelse i arbejdsgruppen vedr. revidere sammenhængende børnepolitik (den er udsendt den 20.06.2014)
- Anne Lise Slyk og Vita Hagelskjær er tilmeld.


Netværk www.handicapraad.socialstyrelsen.dk for kr. 4.000 til 5.000 om
året i abonnement.. Vil vi deltage? – er udsendt den 04.06.2014
- Sekretariatet vil undersøge henvendelsen og punktet vil blive genoptaget næste gang.

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
- Intet

6.3

Kommunernes Landsforening
- Intet.

7.

Kursus- og konferencetilbud, temamøder m.v.

7.1

Kursus- og konferencetilbud m.v.
Intet.

7.2

Referater fra kurser, møder m.v.
”Alle har ret til at indgå i et fællesskab” tirsdag den 10. juni 2014 på Halgård
Skole.
Jørgen Ahler og Solveig Sweatmore gav et kort referat fra temaaftenen, som
der var tilrettelage med forskellige grupper, forældrebestyrelse, medarbejdere
mv. Handicaprådet var blevet inviteret til at deltage sammen med forældrebestyrelser. Med det var rådet opfattelse, at det invitationen skulle have været
sammen med medarbejdergruppen, da det er personalets tilgang til inklusionen, der er interessant for rådet.

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.
Skredsande v/Jørgen Ahler – Der har været et ønske fra pårørendegruppen, at
der bliver udsendt nyhedsbrev, så der er mulighed for at følge med i bl.a. nyansættelser mv. Dette skulle være igangsat,

8.2

Referat fra møde i bruger- / smags-panelet ved Det Gode Køkken.
Solveig Sweatmore har været på besøg i Det Gode Køkken. Det var en rigtig
god oplevelse, og den mad hun blev præsenteret for, var virkelig lækker.
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Samtidig blev der givet en orientering om åbent hus arrangement den 23. juni
samt er kommende projekt ”Spise med en ven”, som er et tiltag der vil blive
igangsat i efteråret.
8.3

Referat fra institutionsbesøg m.v.
Intet.

9.

Dialogforum (princip-del)

9.1

Rådets synlighed – hvem er vi, hvad kan vi? v/ Anne Lise Slyk
Udsat.

9.2

Opfølgning på handicapidræt v/ Niklas Morgenstern og Lisbeth Madsen kl.
16.00.
På baggrund af Handicaprådets temadag i september 2013, blev der nedsat en
styregruppe til at arbejde videre med handicapidræt i kommunen. I styregruppen var der repræsentanter fra forvaltningerne i kommunen, DGI samt en repræsentant fra Handicaprådet.
Et af resultaterne fra denne gruppe er synliggjort på Holstebro Kommunes
hjemmeside under fanen ”Borgere, Sport og Fritid, Handicapidræt”. Denne side
viser hvilke tilbud der er d.d. i Holstebro Kommune vedr. Handicapidræt, og siden vil løbende blive opdateret. Udover hjemmesiden vil der blive udarbejdet en
pjece med oplysninger om Handicapidræt i Holstebro Kommune.
I forbindelse med nedsættelse af det nye Handicapråd, er repræsentanten fra
det gammel råd udgået af styregruppe, og der ønskes derfor udpeget et nyt
medlem. Dette vil blive dagsordensat til næste ordinære møde i Handicaprådet.
Lisbeth Madsen og Niklas Morgenstern orienterede kort om Special Olympics
Idrætsfestival 2016. Planlægningen er i fuld gang. Vedlagt pressemeddelelse.
Pressemeddelelse - Pressemeddelelse 1.pdf
2.pdf

9.3

Sundhedsaftaler v/ Kirsten V. Løgsted kl. 16.30
Udsat.

9.4

Tilsynsrapporter - Tilsynsrapporter – specialiserede længerevarende og
midlertidige botilbud v/ Jakob From Høgh kl. 17.00
Det er sidste år at tilsynsrapporterne bliver udarbejdet på denne måde, da det
fremover vil blive Social tilsynMidt i Silkeborg, der fremover skal udarbejde tilsynsrapporterne.
Jakob From Høgh gav en orientering og rapporterne og Handicaprådet vil efterfølgende udarbejde et høringssvar over tilsynsrapporterne.

9.5

Tilgængelighedsudvalget v/ Anne Lise Slyk og Jørgen Ahler.
- Tilbagemelding fra Ældrerådet vedr. valg af medlemmer.
Ældrerådet vil gerne deltage med 2 medlemmer, og navne på de to medlemmer vil blive fremsendt så hurtig som muligt.

9.6

Evaluering af vedtægten for Handicaprådet
- Vedtægten har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 2. juni
2014.
Social- og Sundhedsudvalget tilbagesender vedtægten til fornyet behandling i
Handicaprådet med følgende bemærkning:
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”Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig vedtægtsændringerne – dog har udvalget fokus på, om det udgør et problem, at begge næstformænd ikke indgår i
formandskabet - for at skabe lighed mellem næstformændene.
På den baggrund besluttes det at tilbagesende vedtægtsændringen til Handicaprådet til fornyet behandling.”
Her henvises til § 11.
Vedtægten har derfor været forelagt jurist Jens Meyhoff, og følgende ændringer
er indskrevet i vedtægtens § 11’

Jens Meyhoff foreslog også en ændring af § 4, der tilgodeser Handicaprådet
ønske om en rimelig tidsfrist til høringer: (det oprindelige overstreget og nyt tilført med rødt).
§ 4:
Kommunalbestyrelsen skal høre Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for borgere med handicap, på tværs af sektorer.
Ændret til:
Med rimelig tidsfrist behandler og besvarer Holstebro Handicapråd høringer fra
Kommunalbestyrelsen, de stående politiske udvalg og forvaltningen om forhold,
der efter lovgivningen er pligt til at høre Handicaprådet om, eller om forhold,
som de nævnte organer af egen drift ønsker at høre Handicaprådet om.
§ 11:
Formanden og en af næstformændene de 2 næstformænd udgør et formandskab, der - når særlige forhold taler derfor - kan afgive svar på Rådets vegne.
Vedtægten kan med de nye ændringer blive behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2014 og i Byrådet den 19. august 2014.
Til Handicaprådets beslutning.
Beslutning
Godkendt og fremsendes til Social- og Sundhedsudvalgets møde den
11.08.2014 samt Holstebro Byråd den 19.08.2014 til endelig godkendelse.

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (ekstraordinært møde vedr. budget torsdag den 4. september
2014 kl. 16.00)
Dette mødet handler kun om budget 2015, og til formødet vil der deltage en
medarbejder fra Social og Arbejdsmarkeds sekretariat.

10.2

Erindringslisten – emner til drøftelser på det næste møde/møder
Ajourført erindringsliste vedlagt.

10.3

Eventuelt
Intet.

Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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