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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 09/2014
REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
- Formanden bød velkommen.

1.2

Formalia og protokol – mødediæt – personlige indberetningslister.
Mødediætsedler blev underskrevne.
Lene Rindom, som er stedfortræder for Solveig Sweatmore, deltager ved de
kommende møder i Handicaprådet, da Solveig er forhindret.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Afbud Ulla Tørnæs, og afbud fra stedfortræder Aksel Gade
- Afbud Ole Andersen, Susanne Funck deltager i stedet.
- Afbud Solveig, Lene Rindom deltager i stedet.
- Afbud Ole Elbæk, ingen stedfortræder.

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmøderne den 23.10.2014 – (08-2014)
Godkendt.

3.

Høring af og udtalelser fra Handicaprådet

3.1

Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence):
- Høring af revideret Dagtilbudspolitik
Høringen blev debatteret, og der vil blive udarbejdet et høringssvar, som 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. december 2014.
Godkendt.
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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.
Intet.

5.3

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

6.

Dialogforum (princip-del)

6.1

Handicaptoiletter – P-pladser, hvordan er det gået v/ Jørgen Ahler
Jørgen Ahler gav en kort orientering om det igangsatte arbejde ved
Tilgængelighedsudvalget vedr. gennemgang af rapporterne. Det er et stort
arbejde, og udvalget har møde igen i januar 2015. Tilgængelighedsudvalget vil
også indbyde ny teknisk direktør til et møde, hvor der vil blive mulighed for at
hilse på. Til interesseret er der blevet oprettet en hjemmeside vedr.
Tilgængelighedsudvalget.
Anette Holm oplyste at der via Satspuljemidlerne indenfor sundhedslovens
område,
er
afsat
midler
til
tilgængelighed
og
måske
til
Tilgængelighedsudvalget. Jørgen Ahler vil undersøge dette.

6.2

Automatisk stop på merudgifter – procedure v/Ole Elbæk
Udsat pga sygdom.

6.3

Skoledagslængde på specialskolerne v/ Ole Elbæk.
Udsat pga. sygdom.

6.4

Bustransport til og fra specialskolerne v/ Anne Lise Slyk og Ole Elbæk
Udsat pga. sygdom.

6.5

Ledsagelse efter servicelovens § 97 v/ Ellen Greve, chef for Sundhedsfremme
og Forebyggelse, kl. 15.15.
Sagsfremstilling
Generelt om ledsagelse:
Ledsagelse ydes til borgere mellem 18 og 67 år, ordningen kan bibeholdes
efter 67 år, hvis kriterierne i øvrigt fortsat er opfyldt.
Formålet med ledsagelsen er at medvirke til integration i samfundet for borgere
med betydelig varig funktionsnedsættelse.
Borgeren skal selv kunne udtrykke sine ønsker til ledsagelsens mål.
Der kan ikke stilles faglige, herunder socialpædagogiske krav til ledsageren.
Der kan maksimalt tildeles 15 t/måned.
Omlægning af ledsagerordning:
Social- og sundhedsudvalget har på sit møde d.27.10.2014, som følge af et
reduktionsforslag, godkendt en omlægning af ledsagerordningen.
Omlægningen af ledsagerordningen indebærer en nivellering af indsatsen,
hvilket betyder at alle borgere i Holstebro kommune fremadrettet vil modtage et
ens serviceniveau. Den nye ordning bliver identisk med den ydelse som den
overvejende del af de visiterede borgere til ledsagelse gør brug af i dag.
Omlægningen vil endvidere indebære at der fremadrettet ikke er et korps i
Holstebro kommune.
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Indstilling
Til drøftelse og orientering.
Beslutning
Ellen Greve gav en orientering
Ledsagerordningen er også blevet kaldt ”Den levende spadserestok.
Betingelsen for tildeling er en betydeligt nedsat fysisk eller mentalt
funktionsniveau. Samtidig skal borgeren ved tildeling have alderen fra 18 til 67
år.
6.6

Høreomsorg v/ Ellen Greve, chef for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Sagsfremstilling
Holstebro Kommunes Høreomsorg nedlægges med virkning fra den
01.12.2014, som en følge af vedtagelse af besparelse på området, ved
Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018.
Opgaverne varetages fremover af hjemmeplejen og af Center for
kommunikation, som kommunen har en samarbejdsaftale med.
Indstilling
Til drøftelse og orientering.
Beslutning
Ellen Greve gav en orientering.

6.7

Orientering om Center for Sundhed v/ Winnie Munk, projektleder for Center for
Sundhed kl. 15.45
- Der vil blive givet en orientering og en status om Center for Sundhed.
Beslutning
Der blev givet en orientering om Center for Sundhed.

6.8

Tilbagemelding på rådighedsbeløb – Kvalitetsstandard på det specialiseret
socialområde v/ Anette Holm
Anette Holm gav en orientering om, hvorledes udregningen på
rådighedsbeløbet er foretaget.
Rådighedsbeløbet er til borgere, der bor i et midlertidigt botilbud, og er lagt op
af kontanthjælpsreglerne. Derved matcher det den virkelighed, som borgeren
bliver sluset ud til.
Når man bor på et botilbud er man visiteret, og får derfor betalt sin husleje.
Udover betaling af huslejen, sikres man så rådighedsbeløbet, som der skal
betales kost af. Værdien af kosten tager udgangspunkt i den vejledning der
ligger fra ministeret, og fastsættes til 48 kr. om dagen, i alt kr. 1.460 kr. om
mdr., som så skal dække leveomkostningerne for borgeren i et midlertidigt
botilbud. Dog kan der være den situation, at prisen til kost er højere end kr.
1460 kr. og har borgeren økonomiske forudsætninger for at betale det faktuelle
beløb, så er det dette beløb der skal betales. Men har borgeren ikke
økonomiske forudsætninger for at betale det faktiske beløb, da er det
minimums beløbet på 1460 kr. der skal betales.

7.

Generelt nyt fra organisationerne

7.1

Det Centrale Handicapråd
- Invitation til Årsmøde 2015 den 3. februar 2015. Er udsendt den 03.11.2014
Indbydelsen vil blive genfremsendt med opfordring til at deltage. Vita
Hagelskjær vil gerne deltage, men ønsket er, at der deltager mere end en fra
Handicaprådet.
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7.2

Danske Handicaporganisationer
- Intet.

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.
Udsat.

9.2

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

9.3

Referat fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jørgen Ahler
Se pkt. 6.1

9.4

Referat fra institutionsbesøg m.v.
Udsat.

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (torsdag den 22. januar 2015 kl. 16.00)

10.2

Erindringslisten – emner til drøftelser på det næste møde/møder
Der vil blive udsendt en ajourført erindringsliste sammen med referatet.

10.3

Eventuelt
Vederlagsfri fysioterapi
Formanden ønsket sagen om vederlagsfri fysioterapi drøftet.
Formanden kunne oplyste, at hun og de andre medlemmer af DH her i
weekenden, har fået flere henvendelser fra borgere, der modtager vederlagsfri
fysioterapi.
Da Handicaprådet ikke var orienteret om denne sag, blev der via næstformand i
Handicaprådet Ulla Tørnæs rettet henvendelse til direktør Anders Kjærulff mhb
på et orienterende møde. Mødet blev afholdt mandag den 15. december 2014.
Med til mødet var, som stedfortræder for formanden, næstformand Ulla
Tørnæs, repræsentant for DH og Handicaprådet Jørgen Ahler samt Knud Erik
Aagaard, repræsentant for scleroseforeningen.
Anders Kjærulff gav på mødet en orientering om sagen om vederlagsfri
fysioterapi.
Efter tilbagevisning til Social- og Sundhedsudvalget og efter det færdige
arbejde ved forvaltningen, vil punktet blive sat til høring i Handicaprådet og
andre relevante høringsparter.

Ref. Elisabeth Haahr Christensen.
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