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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 06-2015
Torsdag den 24. september 2015 - kl. 16.00 – 20.00
Det Gode Køkken, Vesterbo 2, 7500 Holstebro

REFERAT
1.

Velkomst og protokol



Velkomst
Næstformand Bodil Pedersen bød velkommen.



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:
Afbud fra Ulla Tørnæs. Stedfortræder Aksel Gade og næstformand Bodil
Pedersen deltager.
Afbud fra Anne Lise Slyk. Stedfortræder Preben Bjerring Jensen deltager
Afbud fra Ole Andersen. Stedfortræder Susanne Funch deltager.
Afbud fra Rikke Toft
Afbud fra Elisabeth Haahr Christensen. Gitte Storper deltager i stedet som
rådets referent.







2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde, den 3. september 2015.
Godkendt.
Referaternes udformning drøftes på et senere møde, herunder hvilke
oplysninger, der skal fremgå af referatet og hvilke drøftelser, der skal refereres
(herunder også udvalgsmøder).

3.

Høring af og udtalelser fra Handicaprådet

3.1

Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence):
- Høring vedr. evaluering af Socialafdelingens bruger- og pårørenderåd (er
udsendt 09.09.2015 - høringsfrist den 28.09.2015 kl. 12.00).
Anette Holm redegjorde for historikken vedr. bruger- og pårørenderåd,
herunder lovændringen i 2010, hvorefter kommunerne ikke længere er juridisk
forpligtet til at oprette bruger- og pårørenderåd, - men et tilvalg i Holstebro
Kommune.
I april 2012 godkendte Social- og Sundhedsudvalget revideret ”Vedtægt for
Bruger- og Pårørenderådene ved plejeboligerne / botilbuddene i Holstebro
Kommune”.
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I 2015 har Det Centrale Handicapråd udgivet en ”Gap-analyse”, hvor én af
hovedkonklusionerne bl.a. er, at der er store gap mellem hhv. borgernes og de
kommunale administrationers vurdering af sagsbehandlingens kvalitet, samt at
borgerne har en oplevelse af ikke at blive hørt i kontakten med kommunen.
Ligeledes i 2015 har Socialafdelingen i Holstebro valgt at foretage en
evaluering af bruger- og pårørenderådene, hvor formålet at undersøge, om
rådene er en virksom metode til at involvere brugere og pårørende.
Evalueringen bygger på gruppeinterview med brugere, pårørende og
medarbejderrepræsentanter samt skriftlige besvarelser fra lokale husmøder og
input fra ledelsen.
Anette Holm henviste endvidere til Myndighedsafdelingen, hvor handleplaner
udarbejdes i samarbejde med brugerne. Der er bl.a. indført et ”netværkskort”,
der fra dag 1 defineres i handleplanen. Desuden vil begrebet ”sekundær
samarbejdspartner” blive vigtigt i det videre arbejde. Den enkelte bruger vil altid
være den primære samarbejdspartner for kommunen, men med begrebet
sekundær samarbejdspartner udvides tænkningen om pårørendesamarbejdet.
Afhængigt af borgerens ønsker og dennes netværk, kan den sekundære
samarbejdspartner være et familiemedlem, ven, kæreste eller andre.
På mødet fik rådet en præsentation og uddybning af evalueringsmaterialet
v/udvik-lingskonsulent Maria Bisgaard, og havde mulighed for at stille
uddybende spørgsmål. Marias dias er rundsendt til medlemmerne.
Rådet støtter Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om, at der lokalt
arbejdes med at videreudvikle bruger- og pårørenderåd til øget inddragelse af
brugere og pårørende, og ser med tilfredshed på, at aktiv brugerinvolvering og
reel ret til medbestemmelse i forhold til eget liv prioriteres højt med det formål at
skabe bedst mulig kvalitet for borgeren. I den forbindelse anerkendes ligeledes
det systematiske udviklingsarbejde med henblik på at skabe gode veje for
dialogen med brugere og pårørende.
Rådenes sammensætning blev drøftet. Opmærksomheden henledes på, at det
ikke er givet, at en beboergruppe nødvendigvis har samme interesser og
behov, og det bør derfor tilstræbes, at rådene repræsenterer en homogen
målgruppe. Brugerne kan være visiteret efter forskellige §§ i Serviceloven (107
og 108). Det bør derfor sikres, at brugerne ikke udelukkende har mulighed for
indflydelse via rådene.
Et forslag lød på, at der foretages en lokal ”GAB-undersøgelse” af brugernes
syn på kvaliteten (i lighed med Udsatterådets undersøgelse). Undersøgelsens
fokus kan bl.a. være, hvad der fremmer det gode samarbejde mellem bruger og
forvaltning, så gab ikke opstår.
Vedhæftede høringssvar har været rundsendt til rådsmedlemmerne og herefter
afgivet den 28. september 2015:

Handicapråd Høringssvar vedr evaluering af Socialafdelingens bruger- og pårørenderåd.pdf

3.2

Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
- Ingen

3.3

Afgivne høringssvar – til efterretning.
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- Høring vedr. kravspecifikation til opbygning/indretning af biler (bevilget som
§114 biler) (høringsfrist 30.10.2015 - formanden afgiver høringssvar).

4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

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

5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem

5.2

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

5.3

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

6.

Dialogforum (principdel)

6.1

Besøg af Hanne Mejls, Familievejleder handicap og psykiatri (konsulentteamet)
kl. 16.00
Hanne Mejls uddelte pjecerne ”Har dit barn net fået konstateret et
handicap/diagnose” samt ”Hjerneskadeteamet – for børn og unge med
erhvervet hjerneskade”.
Hanne fortalte om familievejlederordningen, som alle kommuner er pligtige til at
have. Holstebro Kommune kom med i 2012. Så snart et barn får stillet en
diagnose, skal forældrene kontakte Hanne mhp. en aftale (et tilbud, der skal
gives inden for 3 mdr., efter at barnet har fået stillet diagnosen). Herefter
kontakter Hanne forældrene. Formålet er guidning i såvel interne som eksterne
tilbud til familien. Man skal ikke visiteres til en tid hos Hanne, men kan uden
videre henvende sig. Hanne har ingen telefontid, men kan altid kontaktes pr.
telefon.
På såvel børne- som voksenområdet findes et hjerneskadeteam, hvilket er
pligtigt iflg. Sundhedsaftalerne i Regionen. Teamet består af samtlige relevante
faggrupper. Hjerneskadeteamet er for børn i alderen 8 – 18 med en erhvervet
hjerneskade.
Hanne orienterede om ”Legeteket”, hvor man kan låne udstyr, der kan være til
stor hjælp i dagligdagen, og hvor man ikke behøver have en sag i
Børne/familieafdelingen for at komme i betragtning.

6.2

Evaluering af brugere-og pårørenderådene v/ Anette Holm
Se pkt. 3.1.

6.3

Serviceniveau i forbindelse med ferieture og lignende – hvordan går det? v/
Anette Holm
Jf. Anette Holm har lovgivningen en udfordring i forbindelse med ferieplanlægningen på Socialafdelingens bosteder, idet der ikke må være penge
mellem borgeren og forvaltningen. Diverse kreative muligheder har været
afsøgt, f.eks. har støtteforeninger frikøbt medarbejdere, man har været af sted
på éndagsture og ture med overnatning, og brugere i Center for Handicap har
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selv har lejet sommerhus i Thorsminde med følgeskab af personale. Personalet
har hjulpet med at afklare, hvor det er muligt at komme hen – og med den
fornødne hjælp. Der er eksempel på brugere, der har været på Slette Strand,
og 10 brugere har lejet campinghytter, hvor personalet så er kørt ud til dem. Det
er kortlagt, hvad beboerne i alle tilbud har deltaget i, og Social- og
Sundhedsudvalget blev i april 2014 præsenteret for en oversigt over de aktuelle
tilbud om ferieture og ledsagelse i Socialafdelingen.
Det er dog ikke alle brugere, der har ønske om at komme på ferie.
Socialafdelingen udarbejder oversigt over ferieafviklingen i 2015 samt
beregninger vedr. udgifterne, hvis personalets løn skal medtages.
Ferieledsagelse kunne f.eks. indregnes i budgettet, selv om tiden p.t. nok ikke
er til udvidelser af budgettet.
En anden mulighed kunne være at finde alternativer - inden for lovens rammer.
F.eks. kan en støtteforening arrangere ture og få dækket udgifter forbundet
med, eksempelvis 3 dage i sommerhus. Dette kræver, at beboerne foretager en
indbetaling til støtteforeningen, der kan vedtage at bidrage til ferie. Personalet
skal så bidrage med fritid for at deltage. Det primære er, at økonomien mellem
medarbejder og Beboer holdes adskilt!
6.4

Undersøgelsen ”Samarbejdet mellem borgere med handicap og kommunen
halter” (GAP-analyse) v/ Anette Holm
Rapporten er udsendt den 16.06.2015. Link – Nyt fra Det Centrale Handicapråd
og er også vedhæftet udsendelsen af dagsordenen.
Se pkt. 3.1.

6.5

Referat fra temadag ”Foreningsidræt for børn og unge med særlige behov” den
17.08.2015 v/ Vita Hagelskjær.
Vita Hagelskjær gav en orientering om et temamøde i august vedr.
handicapidrætstilbud i Holstebro Kommune, hvor hun deltog som repræsentant
for Holstebro Handicapråd. Endvidere deltog idrætskonsulenterne Niklas
Morgenstern og Karen Marie Krogh Pedersen samt repræsentanter fra Dansk
Handicapidrætsforbund, idrætsforeninger, lederen af Storåskolen, Foreningen
”Ligeværd” og SFH.
Det er en kendsgerning at mange børn i Holstebro Kommune med handicap
ikke dyrker idræt i selskab med andre børn, og der eksisterer generelt ikke
mange tilbud til børn med handicap, hvilket er et problem.
Problemet kan evt. afhjælpes ved dækning af udgifter til halleje. Nogle børn har
brug for pædagogisk ledsager. Et andet bud på afhjælpning af problemet kunne
være uddannelse af frivillige/aflønnede trænere. Bl.a. svømmeklubben har
gode erfaringer med 2 lønnede instruktører.
Som tilbagemelding fra temamødet bedes Holstebro Handicapråd overveje
tilgængeligheden i idrætstilbuddene, f.eks. kan børn i kørestol ikke alle steder
benytte hallernes omklædningsfaciliteter.
Kortlægning af tilgængeligheden dagsordensættes på et møde i Tilgængelighedsudvalget. Emnet er aktuelt, idet der den 20. – 22. maj 2016 afholdes
Special Olympic Idrætsfestival i Holstebro.

6.6

Orientering om tilbud i Det Gode Køkken v/ Anne Marie Nielsen.
Anne Marie Nielsen redegjorde for Det Gode Køkkens tilbud. Efterfølgende var
der prøvesmagning på hovedretter og desserter. En positiv oplevelse.

7.

Generelt nyt fra organisationerne
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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.:




2 tilbud:
KL’s Handicap- og Psykiatrikonference 2015: ”Gør vi det, der virker for
borgerne”? – 18. november 2015 på Comwell i Kolding
VISO konference 1. december 2015 på Hotel Nyborg Strand. Konferencen
sætter fokus på specialiseret viden og erfaringer om børn, unge og voksne
indenfor handikap- og udsatteområdet.
Rådet prioriterer VISO-konferencen. Medlemmerne melder snarest tilbage, om
man ønsker at deltage (med overnatning fra 30.11. til 1. december).
Medlemmerne giver besked til Elisabeth Hahr Christenen senest 5. oktober, om
man ønsker at deltage. Jørgen Ahler og Bodil Pedersen har givet tilsagn om
deltagelse. – der var en mere. Var det dig, Anette?

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.

9.2

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

9.3

Referat fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jørgen Ahler

9.4

Referat fra institutionsbesøg m.v.

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde 19. november 2015.

10.2

Erindringslisten – emner til drøftelser på det næste møde/møder
- Se ajourført erindringsliste.

10.3

Eventuelt

Referent: Gitte Storper
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