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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 07-2015
Torsdag den 19. november 2015 - kl. 18.00 – 20.00

Referat
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
Formanden bød velkommen.
Velkomst til Jens Kristian Hedegaard, som træder ind i rådet i stedet for Ulla
Tørnæs.

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 udtræder af rådet og Jens Kristian Hedegaard indtræder i stedet
som fast medlem og som næstformand.
- Afbud fra Anette Holm
- Jørgen Ahler – personlig stedfortræder Jytte Lauridsen deltog

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmødet den 24. september 2015 – (06-2015)
Godkendt

3.

Høring af og udtalelser fra Handicaprådet

3.1

Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence):
- Høring vedr. udmøntning af budget 2016 – høringsfrist den 19.11.2015
Ud fra de tilsendte kommentarer og de faldne bemærkninger, vil der blive
udarbejdet et høringssvar.

3.2

Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
- Høring vedr. kravspecifikation vedr. opbygning/indretning af handicapbiler
(§114-biler)
- Udbud Brystproteser – der vil blive afgivet et høringssvar.

3.3

Afgivne høringssvar – til efterretning.
- Ingen
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4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

Budgetopfølgning:
- Budgetopfølgning – pr. november 2015.

5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem – intet
- Handicapprisen vil blive uddelt den 7. december 2015 kl. 14.00 i Byrådssalen.

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

Besøg af Mads Gammelmark, direktør for Børne og Unge kl. 16.00
Udsat til et senere møde.

6.2

Godkendelse af Handicappolitikken v/ Jørgen Ahler
Udsættes til drøftelse og godkendelse næste gang.

6.3

Høringssvar – hvordan går det v/ Anette Holm og Anne Lise Slyk
Der blev en kort drøftelse af afgivelse af høringssvar og det generelle forbehold
fra politisk hold. Der var enighed om, at forbeholdet drøftelse ved hver afgivelse
af høringssvar.
Den procedure der på et tidligere møde er aftalt er følgende:
Ved afgivelse af høringssvar, vil der fra sekretariatet blive udsendt
anmodning om, at kommentarer mv. skal indsendes til formanden
og alle medlemmer inden for en bestemt tidsfrist. Høringssvaret vil
derefter kunne udarbejdes og udsendes til godkendelse. Ved
denne procedure vil formanden ikke sidde med hele ansvaret.
Der er behov for, at der bliver strammet op på fremsendelse af kommentarer til
formanden i forbindelse med afgivelse af høringssvar. Der aftales derfor, at alle
fremsender kommentarer, både hvis de har nogen og hvis de ikke har nogen.
Det er vigtigt at alle deltager og tager ansvar.
Konklusionen er derfor følgende:
 Alle fremsender deres kommentarer til formanden, med cc til de andre
medlemmer af Handicaprådet, vedr. det udsendte høringsmateriale.
 Derefter vil der blive sammensat et høringssvar, som vil blive udsendt til
godkendelse. Kan høringssvaret færdiggøres på et ordinært mødet, vil
dette ske.
 Derefter vil høringssvaret blive fremsendt til rette modtagere.
 Punktet vil blive genoptaget på Handicaprådsmødet den 16. juni 2016.
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7.

Generelt nyt fra organisationerne

7.1

Det Centrale Handicapråd
- Årsmøde den 2. februar 2016 – Hvordan skaber vi resultater i fremtidens
handicappolitik? (udsendt den 29.10.2015)
Der er stemning for at deltage i mødet. Det materiale der i øjeblikket er
tilgængelig om konferencen, er udsendt efterfølgende.

7.2

Danske Handicaporganisationer
- Intet.
Der er bestyrelsesmøde den 27. november 2015. Der af holdes årsmøde i DH
den 15. marts 2016, hvor der skal vælges formand og næstformand.

7.3

Kommunernes Landsforening
- Intet.

8.

Kursus- og konferencetilbud, temamøder m.v.

8.1

Kursus- og konferencetilbud m.v.
- VISO konferencen. Følgende er tilmeldt:
Anne Lise Slyk, Jørgen Ahler, Lene Rindom, Vita Hagelskjær, Anette Holm og
Elisabeth Haahr Christensen.

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.
Referart fra møderne vil blive udsendt, når de modtages i sekretariatet.

9.2

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

9.3

Referat fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jørgen Ahler
Fra det sidste møde med teknisk direktør Anders Debel, er der udarbejdet et
refereret, som er udsendt til medlemmerne af Handicaprådet. Næste møde er
fastsat til juni 2016.

9.4

Referat fra institutionsbesøg m.v.
intet

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (torsdag den 10. december 2015 kl. 16.30 med efterfølgende
juleafslutning).
Mødet tidspunktet er ændret til kl. 16.30 til 18.00, og juleafslutning fra kl. 18.00.
Afbud fra Jens Kristian Hedegaard.

10.2

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

10.3

Eventuelt
Intet.
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