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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 07/2014
REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
Anne Lise Slyk bød velkommen

1.2

Formalia og protokol – mødediæt – personlige indberetningslister.
Mødediætsedler blev underskrevne.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt, dog udgår pkt. 9.7 som genoptages ved næste møde.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
Afbud fra Ulla Tørnæs samt stedfortræder Aksel Gade
Afbud fra Ole Andersen samt stedfortræder Susanne Funch
Afbud fra Anette Holm samt stedfortræder Lene Holm.
Afbud fra Bodil Pedersen, Per Albertsen deltager som stedfortræder indtil kl.
19.00.
Afbud fra Vita Hagelskjær, Preben Hansen deltager som stedfortræder.
Afbud fra Solveig Sweatmore, Lene Rindom deltager som stedfortræder.
Efter kl. 19.00 var rådet ikke beslutningsdygtig, derefter blev der givet
orientering.

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmøderne den 04.09.2014 – (06-2014)
Godkendt.

3.

Høring af og udtalelser fra Handicaprådet

3.1

Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence):
- Kvalitetsstandard – Socialområdet (se pkt.9.2)
- Børne og Ungepolitikken – materiale udsendt den 05.09.2014 (se pkt. 9.9)
Der vil blive udarbejdet et høringssvar som vil blive rettidigt indsendt.
- Sundhedsaftaler – materiale udsendt den 11.09.2014 (se pkt. 9.6)
Høringssvar vil blive udarbejdet.

3.2

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

3.3

Afgivne høringssvar – til efterretning.
- Budget 2015
- Styringsaftalen 2015
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4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

Budgetopfølgning:
- Budgetopfølgning – forbrug pr. september 2014 kr. 25.918,13

5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem

5.2

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
Vurdering af din kommunes sociale indsats - Spørgeskema udfyldt og afsendt
af Anne Lise Slyk.

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
Stig Langvad er trådt tilbage som formand for Dansk Handicap Forbund til
fordel for en post i RealDania og næstformanden har overtaget formandskabet
indtil der bliver afholdt repræsentantskabsmøde.
DH Holstebro, Lemvig, Skive og Struer har sendt en indbydelse ud til et
informationsmøde om borgerrådgiver.

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 – Videre ad gode veje til
indflydelse. Tilmeldingsfrist den 19. september 2014.
Indbydelse er udsendt. Jørgen Ahler og Vita Hagelskjær deltager.
- Invitation til KL's årlige Handicap- og Psykiatrikonference 26. november 2014.
Samlet tilmelding under mødet.
Indbydelsen udsendes, og der meldes ind til Sekretariatet om evt. deltagelse.
- VISO konferencen den 02.12.2014 på Nyborg Strand.
Indbydelsen udsendes, og der meldes ind til Sekretariatet om evt. 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.
Linda Levin har været på besøg ved Welschsvej – Hun blev
præsenteret for stedet og der blev foretaget en gennemgang.
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Jørgen Ahler har været til møde på Skredsande.
8.2

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

8.3

Referat fra institutionsbesøg m.v.
Intet

9.

Dialogforum (princip-del)

9.1

Bevillingsprocedure ved genbevilling af merudgifter (stop af udbetaling indtil
ny bevilling foreligger) både på børne- og voksenområdet v/ Karin Pedersen og
Ole Elbæk.
Følgende orientering blev givet:
Bevillingen af merudgifter bliver givet for et år ad gangen. Et par måneder før
udløb af bevillingen, tilskrives borgerne, og hører vi ikke fra dem, rykker vi for
svar. Hvis der stadig ikke reageres ophører merudgiftsydelserne. Er det en
situation, hvor forvaltningen har brug for yderligere oplysninger, vil der blive
udarbejdet en administrativ forlængelse, så bevillingen ikke stopper.
Det blev også oplyst, at med overgang fra barn til voksen, da stopper
udbetalingen fra dag til dag. Der kan derfor give et slip alt efter hvornår i
måneden pågældende har fødselsdag.
Der blev fra DH - medlemmerne af Handicaprådet oplyst, at de henvendelser
der er modtaget, går på, at merudgifterne stopper trods en dialog mellem
forvaltningen og borgeren.
Karin Pedersen og Ole Elbæk vil undersøge sagen og vende tilbage med et
svar.

9.2

Gennemgang af kvalitetsstandard – Socialområdet v/ Karin Pedersen kl. 17.00
Kvalitetstandarden blev gennemgået, og Handicaprådet fik svar på spørgsmål.
Høringssvar vil derefter blive udarbejdet.

9.3

Handlerplaner for rådets funktionsperiode v/ Anne Lise Slyk.
Der fremkom ideer om, at der fortsat skal være fokus på:
o Handicapidræt
o Skoleområdet
Punktet blev derefter udsat, og vil blive genoptaget på næste møde.

9.4

Rådets synlighed v/ Anne Lise Slyk.
Der blev opfordret til at tænke på, hvordan og hvorledes med fordele og
ulemper, vi skal være synlige.
Punktet vil blive genoptaget på næste møde til en drøftelse.

9.5

STU og kvalitetsmodel, hvad betyder det for Socialafdelingen v/ Ingrid
Thomsen, Mariebjerg kl. 17.30.
Ingrid Thomsen gav en orientering om, hvordan kvalitetsmodellen vil blive
benyttet/brugt inden for socialområdet.
Den Dansk kvalitetsmodel handler om, at forbedre kvaliteten på de sociale
tilbud. Det sker ved at indsamle og formidle viden om, hvad der virker i praksis.
Mariebjerg er kommet langt, der er udarbejdet noget materiale, hvor de bl.a.
kan se, hvordan eleverne har det.
Kvalitetsmodellen vil, som en naturlig del, indgå i skolen undervisning.
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9.6

Orientering om Sundhedsaftaler v/ Kirsten Vinther Løgsted kl. 18.00.
Der blev givet en orientering om Sundhedsaftalerne og det udsendte
høringsmateriale.
Handicaprådet vil derefter udarbejde et høringssvar.
Se vedlagte PowerPoints.

9.7

Evaluering af vedtægter for Handicaprådet.
Vedtægten er nu godkendt ved Byrådet den 19. august 2014, og der kan derfor
nu vælges 2. næstformand.
- Udsat til næste møde i Handicaprådet.

9.8

Tilgængelighedsudvalget v/ Jørgen Ahler og Anne Lise Slyk
Den 25.09.2014 har Anne Lise Slyk inviteret til det første møde i
Tilgængelighedsudvalget efter den nye sammensætning.
Der har været fremsendt en henvendelse fra Center for Sundhed som er
besvaret.
Tilgængelighedsudvalget har været til møde i april vedr. den nye Busterminal.
På dette møde blev det fra Tilgængelighedsudvalget påtalt, at der ikke kunne
bygges en busterminal uden toiletter. Det blev foreslået, at benytte toiletterne i
den gamle stationsbygning.

9.9

Høring af børne og unge politikken v/ Ole Elbæk
Der blev givet en orientering om Børne og Unge Politikken og det udsendte
høringsmateriale.
Handicaprådet vil derefter udarbejde et høringssvar.

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.00)
Formøde med DH-repræsentanter samt supl. fra kl. 15.00 i mødelokale 187.

10.2

Erindringslisten – emner til drøftelser på det næste møde/møder
Orientering om Center for Sundhed samt mødedatoer for 2015.

10.3

Eventuelt
- Flextur, Jørgen Ahler omdelte ny brochure, hvori de nye gældende regler og
beløb er indsat.

Ref. Elisabeth Haahr Christensen.
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