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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 02-2015
REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
Formanden bød velkommen.

1.2

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

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Ulla Tørnæs har meldt afbud, stedfortræder Aksel Gade deltager i stedet.
- Bodil Pedersen, afbud fra Per Albertsen
- Jørgen Ahler har meldt afbud, stedfortræder Jytte Lauridsen deltager i stedet.

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmødet den 22. januar 2015 – (01-2015)
Godkendt.

3.

Høring af og udtalelser fra Handicaprådet

3.1

Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence):
- Høring vedr. sammenlægning af Børnehaven Thorsvej og Frejashus, høringsfrist 27. februar 2015
- Høring vedr. kvalitetsstandard – Træningsindsatsen, høringsfrist 8. marts
2015
- Høring vedr. kvalitetsstandard for ledsagelse for borgere i botilbud, høringsfrist 4. marts 2015 kl 09.00
Høringssvarene er afsendt til rette modtagere

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. februar 2015.
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.
- Indbydelse til indvielse af det nye Trænings- og Seniorhus, Vindelevgård 111,
Vinderup den 9. marts 2015 kl. 13.30

5.3

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

6.

Dialogforum (princip-del)

6.1

Borgerrådgivning v/ Anne Lise Slyk
Punktet vil blive genoptaget næste gang.

6.2

Automatisk stop på merudgifter – procedure v/Ole Elbæk
Proceduren er følgende:
Merudgifter bevilges for et år ad gangen, og inden året afsluttes, skal der foretages en opfølgning. Kan det ikke gøres inden for det bevilgede år, bliver der
udarbejdet en administrativ forlængelse.
Der er dog enkelte sager, hvor der, ved en fejl, har været et slip på bevilling af
merudgifter på 2 måneder. Dette skal ikke ske, og der er derfor igangsat en revurdering af den udarbejdet procedure, hvor at sikre, at dette ikke forekommer.

6.3

Skoledagslængde på specialskolerne v/ Ole Elbæk.
- Retten til en længere skoledag for eleverne fastholdes
- Der skal aktivt tages stilling til en dispensation.

6.4

Bustransport til og fra specialskolerne v/ Anne Lise Slyk og Ole Elbæk
Under mødet blev der stillet spørgsmål inden for følgende området..
1.
Regelsæt
2.
Transport af hjælpemidler sammen med barnet
3.
Chauffør kompetencer
4.
Bespænding
Ole Elbæk har udarbejdet vedlagte notat, hvori der vil blive givet svar på
spørgsmålene.

6.5

Handicappolitik v/ Jørgen Ahler
Det forventes at handicappolitikken er klar til godkendelse på rådsmødet den
28.05.2015

6.6

Omfordeling af Bruger- pårørende rådene v/ Anne Lise Slyk
Chr. Ross har overtaget brugere- pårørenderådet Welschsvej. Sekretariatet
giver besked til Janne Jørgensen om dette.
Lene Rindom, har i Solveig Sweatmores fravær overtaget smagspanelet i Det
Gode Køkken. Dette er meddelt sektionsleder Anne Marie Nielsen.

6.7

Besøg af direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff og konsulent Pia Ladefoged vedr. vederlagsfri fysioterapi kl. 16.00
- Aflyst pga sygdom.

J.nr.: 27.69.48-P35-1-14– side 2

12.03.2015/ehc

6.8

Besøg af teknisk direktør Anders Debel kl. 16.30
Anders Debel præsenterede sig selv, og Anne Lise Slyk gav en orientering om
hvad Handicaprådet varetager af opgaver mv.
Anne Lise Slyk gav samtidig en orientering om Tilgængelighedsudvalget, som
er nedsat af Handicaprådet. Anders Debel har været på besøg der, og kunne
samtidig oplyse, at der er aftale møder ca. 2 gange om året.

6.9

Godkendelse af aktivitetsoversigt 2014 v /Anne Lise Slyk
Godkendt

6.10

Folder til Handicaprådet v/ Anne Lise Slyk
Godkendt

6.11

Konferencer/kurser i 2015 v/ Elisabeth Haahr Christensen
- se mail sendt den 29. januar 2015

6.12

Danske Handicap organisationer indstiller Mette Jensen fra Hjernesagen til
posten som personlig stedfortræder for Chr. Ross v/ Anne Lise Slyk
- Indstillingen blev godkendt – Der vil nu blive fremsendt en sag til Social- og
Sundhedsudvalget til orientering om ændringen i Handicaprådet.

7.

Generelt nyt fra organisationerne

7.1

Det Centrale Handicapråd
- ”Det skete på årsmødet 2015” udsendt pr. mail den 12. februar 2015

7.2

Danske Handicaporganisationer
- Intet.

7.3

Kommunernes Landsforening
- Intet.

8.

Kursus- og konferencetilbud, temamøder m.v.

8.1

Kursus- og konferencetilbud m.v.
- Konference – Mental robusthed i arbejdet med børn og unge – mandag den
13. april 2015 fra kl. 09.00 – 16.00 (i Holstebro) – tilmelding mandag den 2.
marts 2015
- Orienteringsmøde – Klar til start – onsdag den 4. marts 2015 fra kl. 09.15 –
14.30 (i Herning) – tilmelding 27. februar 2015

8.2

Referater fra kurser, møder m.v.
- Handicaprådet var indbud til en temadag omhandlende Living Lab, hvor Vita
Hagelskjær og Jørgen Ahler deltog.
Living Lab er et sted, som Holstebro Kommune, VIA, SOSU-skolen Herning og
en privat aktør arbejder på at etablere i Holstebro. Alle med interesse for teknologi og hjælpemidler er velkomne i Living Lab’et.
Et Living Lab er en slags værksted, hvor man får mulighed for at undersøge og
arbejde med, hvordan velfærdsteknologi og hjælpemidler kan understøtte det
liv, som man ønsker at leve. Også selv om fysikken og hukommelsen ikke er,
hvad de har været.
Det bliver et mødested for borgere, kommunalt personale, studerende, undervisere og teknologiproducenter. Og det man mødes om er, i fællesskab at finde
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frem til de teknologier og ordninger, som støtter hver enkelt borger med udgangspunkt i den enkeltes situation og ønsker.
I Living Lab’et er der ikke færdige løsninger, men elementer man kan sætte
sammen til individuelt tilpassede løsninger. For hvad der virker for en, er ubrugeligt for en anden.
Nogle af lab’ets løsningselementer kan man visiteres til, andre elementer skal
man selv købe. Det kommer an på en vurdering fra situation til situation.
Living Lab’et i Holstebro kommer til at ligge i Sydbygningen på Hostrups og det
vil være knapt 140 kvadratmeter stort.

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 Tilgængelighedsudvalget v/ Jørgen Ahler
Elisabeth Haahr Christensen gav en kort orientering om mødet den 19. februar
2015 i tilgængelighedsudvalget hvor der var besøg af teknisk direktør Anders
Debel og afdelingschef Annette Vognbjerg.
Ved mødet blev der afstemt nogle forventninger, og aftalt møde igen i september 2015.

9.4

Referat fra institutionsbesøg m.v.
- Intet.

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (torsdag den 16. april 2015 kl. 16.00)
- Anne Lise Slyk deltager ikke i de tre møder, der er tilbage inden sommerferien.
Formøde kl. 15.00 i mødelokalet med stedfortræder og medlemmer.

10.2

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

10.3

Eventuelt
Intet.

Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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