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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 08/2014
Torsdag den 23. oktober 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. 6.1 pga. sygdom. Genoptages på næste møde.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
Afbud fra Ulla Tørnæs samt stedfortræder Aksel Gade.
Afbud fra Vita Hagelskjær, Peter Hansen deltager som stedfortræder.

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmøderne den 18.09.2014 – (07-2014)
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.
- Kvalitetsstandard på Socialområdet
- Børne og Ungepolitikken
- Sundhedsaftaler for 2015

4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

Budgetopfølgning:
- Budgetopfølgning – pr. oktober 2014 kr. 29..504,53.
- Udgifter poster i forbindelse med mødeaktiviteter i Tilgængelighedsudvalget
sendes ind til Elisabeth Haahr Christensen, som vil refunderer udgifterne.

5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem
Intet.
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5.2

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
Der er indkommet en ansøgning fra rådsmedlem Linda Levin om at udtræde af
Handicaprådet. Chr. Ross vil som Lindas stedfortræder indgå i rådsarbejdet, og
ændringen af sammensætningen af Handicaprådet vil blive forelagt Social- og
Sundhedsudvalget til orientering, når DH har fundet ny stedfortræder.

5.3

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

6.

Dialogforum (princip-del)

6.1

Orientering om Center for Sundhed v/ Winnie Munk kl. 16.30
Afbud pga. sygdom. Genoptages på næste møde.

6.2

Mødedatoer v/ Anne Lise Slyk
Godkendt. Mødedatoerne vil blive udsendt som kalenderindkaldelse, og vil
også blive sendt ud som et Word dokument.

6.3

Rådets synlighed v/ Anne Lise Slyk.
Anne Lise Slyk og Elisabeth Haahr Christensen vil udarbejde et forslag til en
pjece om ”Hvad er Handicaprådet og hvad kan Handicaprådet gøre for dig”.
Udkastet vil blive forelagt Handicaprådet til drøftelse.

6.4

Høringssvar v/ Anne Lise Slyk og Anette Holm
Følgende blev drøftet:
• Der er brug for, at når udkastet til høringssvart bliver udsendt, at der
også kommer en tilbagemelding retur til formanden fra rådets
medlemmer.
• Når høringssvaret udsendes, er det et fælles høringssvar fra hele rådet,
og ikke kun et høringssvar fra formanden.
• Hvis kompetencen for udarbejdelse af høringssvar fortsat skal være hos
formanden, er der brug for tilbagemeldinger fra resten af rådet.
• Det er vigtigt, at udkastet til høringssvaret bliver korrigeret, hvis den er
på vej ud af et forkert spor.
• Det er derfor vigtigt, at der kommer klare udmeldinger på, hvad der
ønskes svar på, derved vil der også blive udarbejdet og afleveret klare
og tydelige høringssvar.
• Høringssvar til politisk niveau har altid været drøftet på et rådsmøde
inden udarbejdelse af høringssvaret. Det udkast, der derved bliver
udarbejdet ved et rådsmøde, vil fremover blive udsendt til
kommentering.
• Kommentarer til et høringssvar kan ikke indsættes direkte i
høringssvaret før det er set og godkendt af alle. Derfor skal alle
kommentarer, der indsendes til et høringssvar, sendes til alle
medlemmer.
• Når høringssvaret er færdigt, skal det til godkendelse ved rådets
medlemmer, før den kan sendes til modtagere.
• Det er vigtigt, at politikerne ikke altid tager forbehold. Det er vigtigt, at de
politiske medlemmer også kan tage medhold i de afgivne høringssvar.
Hvad der efterfølgende sker, kan politikerne ikke stilles til regnskab for.
Men en tilbagemelding til Rådet vil forventes.
Følgende 5 fokuspunkter blev draget ud af ovenstående drøftelse:
1. Afsender af høringsmaterialet. Det er vigtigt at de, der anmoder om et
høringssvar, anstrenge sig med at skærpe formulering, således at det
tydeliggøres, hvad der ønskes et høringssvar på. Her tænkes der bl.a.
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2.
3.

4.

5.

på, når der bliver udsendt fyldigt og stort materiale, hvor Handicaprådet
skal afgive et høringssvar.
Forvaltningen stiller sig til rådighed, hvis der behov for uddybning af
høringsmaterialet.
Alle skal/kan se, hvad alle skriver. Hermed menes det, at når udkast til
høringssvaret udsendes til kommentering, at kommentarerne ikke kun
sendes til formanden, men til alle.
At de politiske medlemmerne af rådet vil se velvilligt /positivt på, om det
hver gang der udarbejdes et høringssvar, giver mening med
automatformuleringen omkring forbehold.
At høringssvaret udsendes til godkendelse hos Rådet, inden det
fremsendes til rette modtagere.

Punktet vil blive genoptaget på det sidste møde inden sommerferien. Her skal
det drøftes, om det har givet nogen effekt med disse 5 fokuspunkter.
Har det ingen effekt haft, skal det drøftes hvilke tiltag der så skal i spil.
6.5

Evaluering af vedtægter for Handicaprådet.
- Vedtægten er nu godkendt ved Byrådet den 19. august 2014, og der kan
derfor nu vælges 2. næstformand.
Byrådspolitiker Bodil Pedersen modtager valget som 2. næstformand.

6.6

Bustransport til og fra specialskolerne v/ Anne Lise Slyk.
Punktet vil blive genoptaget på møde den 18. december

7.

Generelt nyt fra organisationerne

7.1

Det Centrale Handicapråd
- Intet.

7.2

Danske Handicaporganisationer
- Stormøde vedr. borgerrådgivning.
Der var mødt ca. 50 personer op til mødet. Der manglede dog politisk
mødetilslutning. Det var et godt møde med gode oplægsholdere.
DH vil evaluerer mødet.

7.3

Kommunernes Landsforening
- Intet.

8.

Kursus- og konferencetilbud, temamøder m.v.

8.1

Kursus- og konferencetilbud m.v.
- Intet.

8.2

Referater fra kurser, møder m.v.
- Intet

9.

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

9.1

Referater fra møder i bruger- og pårørende-rådene
ved plejeboligerne Hyldgården, Welschsvej, Skredsande og Rydehjemmet.
Intet.

9.2

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

9.3

Referat fra institutionsbesøg m.v.
Intet.
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10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (torsdag den 20. november 2014 kl. 15.00)
Afbud fra Ole E og Anette Holm samt stedfortræder Lene Holm
NB. Mødet den 20. november 2014 er aflyst.
Mødet erstattes af et arbejdsgruppemøde vedr. Handicappolitikken. Til dette
møde deltager:
• Anne Lise Slyk
• Jørgen Ahler
• Peter Hansen
• Elisabeth Haahr Christensen
Mødet afholdes i mødelokale 187 kl. 15.00

10.2

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

10.3

Eventuelt
Kvalitetsstandart for STU efterspørger hos forstander af Mariebjerg Ingrid
Thomsen.
Mariebjergs hjemmeside kan findes på følgende adresse:
http://www.uc-mariebjerg.dk/

Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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