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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 03-2015, torsdag den 16. april 2015
REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
Næstformand Bodil Pedersen 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. Ingen stedfortræder.
- Anne Lise Slyk har meldt afbud, stedfortræder Preben Bjerring Jensen
deltager i stedet.

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmødet den 26. februar 2015 – (02-2015)
Godkendt.

3.

Høring af og udtalelser fra Handicaprådet

3.1

Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence):
- Høring - Ny leverandør af mad til Center for Handicap
Er udarbejdet og fremsent til rette modtager.

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. april 2015.
Godkendt.

5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem
Intet.

J.nr.: 27.69.48-P35-1-14– side 1

23.04.2015/ehc.

5.2

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
- Intet

5.3

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

6.

Dialogforum (princip-del)

6.1

Borgerrådgivning v/ Anette Holm
Der er i Socialafdelingen etableret Social Anonym Borgerrådgivning, som har til
formål at være et åbent anonymt tilbud til borgere over 18 år samt en mulighed
for at guide samarbejdspartnere i den kommunale forvaltning.
Den sociale anonyme borgerrådgivning kan hjælpe med følgende:
 Guide og vejlede dig om øvrige muligheder for henvendelser til
Holstebro kommune.
 Hjælpe dig med at læse og forstå budskabet i dine mails/breve fra
Holstebro kommune
 Hjælpe dig med at læse en afgørelse og pege på betydningen for dig
 Guide og vejlede i forbindelse med en skilsmisse
 Vejledning i forbindelse med akut boligmangel
 At guide dig i tilrettelæggelse af dine økonomiske forhold i forbindelse
med eksempelvis meddelelse om gældsanering.
Det er dog vigtigt at huske, at der ikke kan sagsbehandles, ej heller kan trufne
beslutninger omgøres. Det understreges at ”guidning” er det centrale i tilbuddet
og begrebet henføres til det at hjælpe med at finde vej i det offentlige system.

6.2

Orientering om Ledsagelse v/ Anette Holm og Søren Kastoft kl. 16.30
Power pointen vil blive tilrettet med de aktuelle tal over hvor mange der har
været på ferie, og vil blive sendt med referatet ud.
Materialet vil blive brugt ved de næste møder i bruger- pårørende rådene, og
punktet vil derefter blive genoptaget på et Handicaprådsmøde til drøftelse..
Se bilag 1.

6.3

Orientering om Handicappolitikken v/ Jørgen Ahler
Der er igangsat en revidering af handicappolitik. Til dette er der nedsat et lille
udvalg, som gennemgår handicappolitikken. Den vil blive færdig til endelig
godkendelse her i foråret. Høringsproceduren vil blive udsendt senere.
Efter høringsperioden, vil Handicappolitikken blive endelig tilrettet, hvorefter
den vil blive sendt i Byrådet til endelig godkendelse.

6.6

Orientering om Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske
funktionsnedsættelser v/ Anette Holm (se vedlagte bilag – 3 stk)
Materialet der er blevet udsendt til Handicaprådet fortæller lidt om, hvilke
principper der er nedfældet: Hvad sker der med vores psykiske og fysiske
funktionsnedsatte medborger, når de bliver ældre og måske også får et
plejebehov? Hvorledes håndterer vi dette? Hvor skal man så bo? Og hvem yder
den rette både pædagogiske og plejemæssige indsats?
Det der lægges vægt på i Holstebro Kommune er beskrevet i notatet, som er
vedlagt som bilag. Materialet er udarbejdet i samarbejde med Ældreområdet,
essensen i dette er: At der er indgået en aftale, som handler om, at det der
bliver lagt vægt på er en selvbestemmelsesret. Har man et ønske om at blive
boende, der hvor man bor, så skal der være et meget kompliceret plejebehov til
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stede, før man begynder at flytte borgeren. I stedet har vi en aftale med
ældreområdet om, at den specialiserede pleje, som der kan være brug for
kommer de og hjælper med. Den indgåede samarbejdsaftale præciserer også,
at selvbestemmelse skal give mening og må ikke blive til omsorgssvigt!
Således beskrives det, at i det tilfælde at borgeren har et stort plejebehov og
ikke længere nyder godt, at det sociale fællesskab og trygheden i det gennem
mange år kendte miljø, da skal der tilbydes en plejebolig. Samtidig går aftalen
også den anden vej, at der hvor Ældreområdet ikke kan klare opgaven, går vi
fra socialområdet ind og tager over.
Hvis plejebehovet ikke kan klares, der hvor pgl bor, så vil der blive tilbudt en
plejebolig hvor plejen er mere intensivt.
Der blev givet en stor ros fra Handicaprådet for det TVÆR-faglige samarbejde,
der er blevet etableret mellem de to afdelinger.

7.

Generelt nyt fra organisationerne

7.1

Det Centrale Handicapråd
- Intet

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.
Chr Ross har været på besøg på Welschsvej, hvor han blev præsenteret for
området. Det var et rigtig godt møde.
Jørgen Ahler har været på til et ekstraordinært møde på Skredsande i
forbindelse med at Knudshaven flytter ud til andre lokaler. Rådet blev af Anette
Holm spurgt om ideer til udnyttelse af de tomme lokaler..
Referaterne vil blive rundsendt til rådets medlemmer, når disse modtagets af
medlemmerne.

9.2

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

9.3

Referat fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jørgen Ahler
Fremsendt en skrivelse til Anders Debel, hvori der anmodes om en status på de
forskellige henvendeler fra Tilgængelighedsudvalgets. Afventer svar fra
direktøren.

9.4

Referat fra institutionsbesøg m.v.
Intet.
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10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (torsdag den 28.maj 2015 kl. 16.00)
Aflyses da vedtægtens § 10 ikke kan overholdes, der vil ikke være halvdelen af
rådes medlemmer til stede, pga anden mødeaktivitet. Derved vil rådet ikke
være beslutningsdygtig.
Mødet den 18. juni 2015 vil blive udvidet til kl. 20, og vil blive afholdt i Det Gode
Køkken. Nærmer herom senere.
Der er aftalt et møde med chefkonsulent Dennis Østerdal Nielsen, at der
afholdes et formøde med DH medlemmer samt deres stedfortræder den 1.
september 2015 fra kl. 15.30 til 17.30 i mødelokale 187 vedr. budget 2016.
Der er indkaldt til mødet.

10.2

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

10.3

Eventuelt
Intet.
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