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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 08-2015
Torsdag den 10. december 2015 - kl. 16.30 – 18.00

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
- Afbud fra Bodil Pedersen og stedfortræder Per Albertsen
- Afbud fra Jens Kristian Hedegaard og stedfortræder Aksel Gade
- Lene Rindom

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra rådsmødet den 19. november 2015 – (07-2015)
Godkendt.

3.

Høring af og udtalelser fra Handicaprådet

3.1

Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence):
- Høring – Drøftelse af ændring af Døgnrehabiliteringspladserne.
Høringsfrist den 11.januar 2016.

3.2

Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
- Ingen.
Der vil blive udarbejdet et høringssvar vedr. udbud på brystproteser.
Høringssvaret vil blive fremsendt rettidigt.

3.3

Afgivne høringssvar – til efterretning.
- Ingen

4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

Budgetopfølgning:
- Budgetopfølgning – pr. december 2015.
Godkendt.
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5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem

5.2

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
- Den 26.10.2015 blev der pr. mail fra Rikke Toft, Familieafdelingen, fremsendt
en orientering om ændring i opgaveløsningen som autistkonsulent i kommunen.
Familiesektionen har valgt at opsige aftalen pr. 29.02.2016 og har derefter
hjemtaget opgaven pr. 01.03.2016. Der vil blive ansat en konsulent, som vil få
en udgående funktion og have sin daglige gang på Måbjergskolen. Der har
været dialog med formand for autismeforeningen under hele forløbet.
Der blev kort drøftet under mødet, at en høring af Handicaprådet burde have
været foretaget forinden effektuering af beslutningen.

5.3

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

6.

Dialogforum (princip-del)

6.1

Godkendelse af Handicappolitikken v/ Jørgen Ahler
- Er udsendt og vil blive medtaget som prøvetryk.
Det blev drøftet under mødet, at handicappolitikken er en tværgående politik –
derfor burde der også være forvaltningsrepræsentanter med i arbejdet.
Det blev besluttet, at det første møde i 2016 vil blive brugt til en drøftelse af
politikken. Der vil blive inviteret en med fra Holstebro Kommunes
Udviklingsafdeling, som kan være behjælpelig med at gøre det klart for rådet:
 Hvordan det rent overordnet er med politikker?
 Hvordan tænker vi politikker?
 Hvad er status på politikker?
 Kan vi udarbejde en politik, der kunne være lidt mere
langsigtet? (gælde over flere byrådsperioder)
 Skal vi have en handicappolitik?
Til Januar mødet vil temaet vedr. Handicappolitikken været det overordnede
punkt, så der kan ske en grundig drøftelse af temaet. Derfor aftales det, at
Rådet forbereder sig ved at have læst nuværende handicappolitik og samtidig
overvejer om der kan ny-tænkes bla. ved at tænke ind i en mere ”værdibaseret” ramme samt ved at tænke politikken som en sammenhængende politik
med øvrige politikker (Sundhedspolitik – B&U politik m.m.)

6.2

Deltagelse i Årsmødet – Det Centrale Handicapråd den 2. februar 2016 (se
også pkt. 7.1) v/ Anne Lise Slyk
Følgende har givet accept på deltagelse:
 Jens Kristian Hedegaard
 Anette Holm
 Elisabeth Haahr Christensen
 Vita Hagelskjær
 Jørgen Ahler
 Mette Jensen
-

6.3

Mangler besked fra Bodil Pedersen
Afbud fra Ole Andersen.

Drøftelse af afgørelsen fra Socialstyrelsen vedr. ferieafholdelse v/ Jørgen Ahler
og Vita Hagelskjær
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- Der er brug for en afklaring af, hvad det betyder for Socialafdelingens brugere,
at afgørelsen fra Socialstyrelsen er kommet.

Anette Holm:
Der er tale om 2 forskellige juridiske definitioner, der er glider ind i hinanden.
1. Ledsagelse til ferieture har løbende været drøftet i Handicaprådet.
Kommunalfuldmagten siger, at der ikke må være penge mellem ansatte og
brugere. Derfor har Socialafdelingen fundet nogle løsninger, således at
borgerne alligevel har mulighed for at afholde ferie.
Der har været udarbejdet en opgørelse de sidste 2 år, over hvor mange der
har været på ferie, trods de nye regler. Disse har også været femsendt til
Handicaprådet.
2. Ankestyrelsens principafgørelse siger følgende:
Servicelovens § 85 slår fast, at hvis der er en borger i eget bolig eller på et
bosted, der gerne vil søge kommunen om at komme på ferie, så har man
mulighed for at søge myndighedsafdelingen i Socialafdelingen.
Myndighedsafdelingen skal så tage stilling til, om man kan få en bevilling til
ferieafholdelse. Bliver dette bevilget, indeholder beløbet, at der er mulighed
at for at tage en hjælper med.
Inden Myndighedsafdelingen i Socialafdelingen kan træffe en afgørelse,
skal de forholde sig til:
a. Dobbelt kompenseret – har pgl været på ferie, f.eks med pårørende
eller med bostedet.
b. Nytteværdien - Borgeren/brugeren skal kunne drage nytte af en
ferie.
Så begrebet dobbeltkompenseret og nytteværdien skal begge være afklaret
før en evt. bevilling af et beløb til ferie.
Dette betyder, at Myndighedsafdeling skal bruge tid på at vurdere og
undersøge et nyt bevillingsområde, hvor der ikke før har været afsat penge.
Bostederne gør hvad de kan, for at tilbyde deres beboere at komme på ferie.

6.3

Aktivitetsoversigt v/ Elisabeth Haahr Christensen
Udsat.

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)
Se også pkt. 6.2.

7.2

Danske Handicaporganisationer
- Intet.
Bestyrelsesmøde ingen stedfortræder

7.3

Kommunernes Landsforening
- Intet.

8.

Kursus- og konferencetilbud, temamøder m.v.

8.1

Kursus- og konferencetilbud m.v.
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- VISO konferencen. Der vil blive givet et lille referat fra dagen.
Det blev givet et kort referat. Det havde været et godt møde, og nogle gode
dage.
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.
Bruger- og pårørenderådet i Center for Psykiatri er blevet nedlagt.
Begrundelsen for dette er, at der er en gruppe brugere, der gerne vil have
oprettet et Brugerråd i stedet. Dette bakkes der op om, og også at Brugerrådet
forsøger at få samme status som Udsatterådet, her tænkes bl.a på høringsret.
Referat fra Skredsande:
Det oplyses, at der oprettes et ekstra bruger-pårørenderåd som udelukkende er
målrettet ”Ungeafsnittet”. Herudover er der fortsat et bruger-pårørenderåd
dækkende det øvrige af Skredsande. Der er igangsat en proces hvor der nu
skal vælges pårørende til to Råd. Handicaprådet er præsenteret i begge Råd.
Da Jørgen Ahler deltager i det oprindelige bruger- pårørenderåd, aftales det, at
han også deltager i det nye råd.
Mette Jensen vil derfor formover tage sig af møderne på Rydehjemmet i stedet
for Jørgen Ahler.

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 et møde med Anders Debel og Annette Vognbjerg. Sat et
møde ind igen i juni. Der vil blive fastlagt 2 møder om året, som det ser ud i
øjeblikket.
Trine Louise Flørnæss har meddelt, at hun ønsker at trække sig fra TGU.
Preben Bjerring Jensen har overtaget hendes plads.

9.4

Referat fra institutionsbesøg m.v.
Intet.

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde (torsdag den 28. januar 2016 kl. 16.00 til 18.30.
Mødet den 28. januar 2016 vil blive omdannet til et temamøde. Temamødet vil
omhandle handicappolitikker og politikker i det hele taget.

10.2

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

10.3

Eventuelt
Special Olympics Idrætsfestival 2016 v/ Anette Holm
Holstebro Kommune skal være vært for ”Special Olympics Idrætsfestival 2016”.
Det bliver et stort arrangement med over 1.000 atleter, trænere og frivillige fra
hele Danmark. Arrangementet bliver afviklet fra den 20. maj 2016. De
udøvende, trænere og hjælpere vil blive indlogeret på skoler. Holstebro
Kommune får en central rolle ved afviklingen af stævnet, som vil blive i et
J.nr.: 27.69.48-P35-1-14– side 4

15.12.2015/ehc

samarbejde med mange andre aktører, både fra Holstebro Kommune men
også fra eksempelvis Odinteateret, Talentakademiet mv. Mere herom senere.
Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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