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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 04-2015
Torsdag den 25. juni 2015 - kl. 16.00 – 18.30

REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst
Formanden bød velkommen.
Velkomst til Rikke Toft, som deltager som suppleant for Børne og Unge
forvaltningen, indtil ny ordinære medlem kan udpeges.

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 kan ikke deltage.
- Lene Rindom har meldt afbud.
- Ole Elbæk er stoppet ved Holstebro Kommune – Rikke Toft deltager.

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmødet den 16. april 2015 – (03-2015)

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.
- Ingen

4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

Budgetopfølgning:
- Budgetopfølgning – pr. juni 2015.
Godkendt.

5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem
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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

Vederlagsfri fysioterapi kl. 16.00 – besøg af Lene Holm, chef for Træning og
Visitation og Pia Ladefoged, konsulent.
Sagsfremstilling
Der er i den forløbende periode været henvendelser til Handicaprådet vedr.
Byrådets behandling af ”Holstebro-ordningen” Vederlagsfri fysioterapi.
Dette ønskes drøftet.
I den forbindelse er forvaltningen Kultur og Sundhed indbudt til mødet.
Deltagere vil være Lene Holm, chef for Træning og Visitation samt Pia
Ladefoged, konsulent i ledelsessekretariatet.
Henvendelserne er vedhæftet som bilag. Det samme er Vita Hagelskjærs
udsendte mail til Byrådet
Indstilling
Til drøftelse.

Bilag

VS Vederlagsfri
fysioterapi.msg

VS Vederlagsfri Kommentar til pkt. 13
fysioterapi Holstebro vedr.
Kommune.msg
vederlagsfri fysioterapi byrådsmøde den 16. juni 2015.msg

Beslutning
Punktet blev drøftet.
Handicaprådet tilkendegav, at rådet ikke er enige i den beslutning der er taget
af Byrådet.
Rådet tilkendegav samtidig, at rådet gerne ville have været inddraget i arbejdet
med analysen.
Rådet tilkendegav endvidere, at de gerne vil inddrages i arbejdet fremadrettet,
der hvor det vil give mening.

7.

Generelt nyt fra organisationerne

7.1

Det Centrale Handicapråd
- Der er fra DCH blevet udarbejdet en rapport om borgers med handicap
opfattelse af tilgængelighed i den kommunale forvaltning.
Rapporten er vedhæftet.

DCH_gapanalyse_Til
gængelig.pdf
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7.2

Danske Handicaporganisationer
- Anne Lise Slyk gav en orientering om, at der ikke er blevet valgt en ny
formand for DH.

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.
Vita Hagelskjær har været til møde i Hyldgården. Referatet er vedhæftet.
Hyldgården Bruger-pårørenderåd - referat.docx

.
Jørgen Ahler har været på Skredsande. Der er endnu ikke udsendt et referat.

9.2

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

9.3

Referat fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jørgen Ahler
Der har været afholdt møde vedr. vejforholdene i Vinderup og vejføringen ved
Center for Sundhed.
Tilgængelighedsudvalget er også blevet orienteret om den nye daginstitution –
Filosoffen, som kommer til at ligge ved Hostrupsområdet.
Der er i sidste periode blevet udarbejdet 2 rapporter om tilgængelig
/handicapvenlige offentlige toiletter og p-pladser i hele Holstebro Kommune.
Rapporterne er blevet udleveret til ny teknisk direktør Anders Debel. Der
mangler dog stadig tilbagemeldinger fra Teknisk Forvaltning på de udarbejdede
rapporter. Det blev derfor drøftet i Handicaprådet, om der skal nedsættes en
arbejdsgruppe til at udarbejdet et notat med beskrivelse af hængepartierne og
derefter fremsende dette til Anders Debel. Der blev dog ikke truffet nogen
beslutning desangående.

9.4

Referat fra institutionsbesøg m.v.
Intet.

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (tirsdag den 1. september 2015 kl. 15.30 – formøde vedr. budget
2016)

10.2

Erindringslisten – emner til drøftelser på det næste møde/møder
Se medsendte ajourførte erindringsliste.

10.3

Eventuelt
Referat fra mødet med lederne af dagcenter Sønderland. Planlægningen af
flytningen går godt, og der vil arbejdes på bustræning af målgruppen. Der vil
blive afholdt et mødet med 2 medarbejder fra Teknisk Forvaltning.
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