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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 03-2016
Torsdag den 21. april 2016 - kl. 16.00 – 18.30

REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
Formanden bød velkommen.

1.2

Formalia og protokol – mødediæt – personlige indberetningslister.
Diætsedler blev underskrevet.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Pkt. 6.2 blev udsat til næste gang.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Rikke Toft deltog ikke i mødet, blev forhindret pga. en akut sag.
- Ole Andersen har meddelt afbud, Susanne Funch deltog i stedet.

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra ekstraordinært rådsmødet den 17. marts 2016 – (02-2016)
Referatet blev godkendt.
I forbindelse med, at Holstebro Kommunes hjemmeside skal gennemgå et
kvalitetsløft, blev der en drøftelse af om dette også skulle ske for
Handicaprådets dagsordner og referater. Formålet med dette skulle være, at
blive mere informative, og også, at der så fremover vil blive udsendt
nyhedsbrev til dem der abonnerer på dette.
Vita Hagelskjær og Lene Rindom har tilbudt at være en del af et hurtigarbejde
arbejdsgruppe, hvor der skal kigges på hvordan dagsordenerne / referaterne
fremover skal se ud.

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.
- Høring af forslag til organisering af specialklasseområdet i Holstebro
Kommune. Høringssvar afgivet den 04.04.2016
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4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

Budgetopfølgning:
- Budgetopfølgning – pr. april 2016.
Godkendt.

5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem
Intet.
Reparation af el-kørestole
Formanden har modtaget en henvendelse vedr. reparation af el-kørestole.
Henvendelsen går på, at det ikke er muligt at få repareret sine hjælpemidler i
weekenden.
Punktet blev drøftet. Handicaprådet anbefaler, at Visitationen har en nødplan,
således at det bliver muligt at kontakte nogen efter kl. 12 på hverdage og i
weekenden. Problemet er både for voksne og børn, der benytter sig af elkørestole.
Henvendelsen er også gået til forvaltningen og politikkerne. Og der er derfor fra
politisk side blevet anmodet om en undersøgelse af, hvor stort problemet er.
Når dette foreligger, vil der blive taget stilling til, hvad der så skal ske.
Der vil fra formanden blive kvitteret for henvendelsen.
Kultur på recept.
Der vil fra Holstebro Kommunes
Sundhedsstyrelsen til ”Kultur på
møde / workshop den 26.
personer/samarbejdspartnere,
sundhedskombinationen.

Kultur og Sundhed bliver søgt om midler fra
recept”. Formanden er blevet inviteret til et
april 2016, sammen men en række
der
har
interesse
i
kulturog

Special Olympics 2016
Åbningsceremonien foregår fredag den 20. maj 2016 kl. 19.30, men
festlighederne starter kl. 17.00. Til dette års Special Olympics er der udarbejdet
et fantastisk program, og allerede nu er der tilmeldt over 900 deltagere.
Formanden er blevet inviteret til at deltage i et VIP program lørdag den 21.maj
2016.
Anette Holm kunne oplyse, at specialområdet også er en del af arrangementet.
Center for Handicap har bl.a. et hold der deltager i hockey og der er flere
borgere fra Center Handicap der deltager som udøvere af frivilligt arbejde.
Herudover deltager Uddannelsescenter Mariebjerg med et band og med sang i
samarbejde med Odin teatret.
Handicapmesse
Henvendelse fra Handicaprådet i Viborg, som vil undersøge, om Holstebro
Handicapråd kunne være interesseret i at deltage i en handicapmesse.
Formanden vil give besked til Viborg om at vi ikke er interesserede.
5.2

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

5.3

Indkomne lovforslag og love, bekendtgørelser m.v.
- Ingen.
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6.

Dialogforum (princip-del)

6.1

Udkast til Sundhedsberedskabsplan for Holstebro Kommune 2016 v/ Ellen
Greve kl. 16.00
- Der foreligger et udkast til en revideret sundhedsberedskabsplan.
Udarbejdelse af den nye sundhedsberedskabsplan tager afsæt i
Sundhedsstyrelsens vejledning om planlægning af sundhedsberedskab 2011
samt en fællesskabelon for Region Midtjylland, som er godkendt af
Sundhedskoordinationsudvalget i 2013.
Kommunens første plan blev udarbejdet i 2011.
Kultur og Sundhed i Holstebro Kommune er ansvarlig for udarbejdelse af
Sundhedsberedskabsplanen, som er en delplan til den kommunale
beredskabsplan.
Sundhedsberedskabsplanen, skal medvirke til, at give ledelse og medarbejdere
et praktisk redskab, når ekstraordinære situationer opstår.
Planen skal skabe grundlag for en koordineret anvendelse af de
sundhedsfaglige ressourcer i ekstraordinære situationer således, at
sundhedsvæsenet kan udvide og omstille kapaciteten for behandling, pleje og
omsorg ud over det daglige niveau i forbindelse ned større ulykker og
katastrofer herunder krig.
Planen indeholder 3 hovedafsnit:
1. Krisestyringsorganiseringen:
Overordnet
beskrivelse
af
formål
med
kommunens
sundhedsberedskabsplan,
organisering
af
kommunens
sundhedsberedskab, kerneopgaver samt rolle- og ansvarsfordeling.
2. Indsatsplaner, herunder instrukser og action cards:
Operativ del af planen med konkrete procedurer for håndtering af
specifikke opgaver /funktioner, relevante telefonlister m.v.
3. Appendix:
Beskrivelse af de elementer, der jf. loven skal indgå i planlægningen,
men ikke direkte anvendes i akutte situationer, fx plan for uddannelsesog øvelsesaktivitet, evalueringer samt risiko- og sårbarhedsvurdering.
De tre områder skal ses i sammenhæng, men samtidig fremstå som
selvstændige beskrivelser i planen.
Planen skal behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 25.04.2016, og
behandles i Byrådet den 21.05.2016 med henblik på endelig godkendelse.
Bilag

Sundhedsberedskabs
plan 2016 - endligt udkast.pdf

Beslutning
Ellen Greve gav en orientering om Sundhedsberedskabsplanen og i hvilke
situationer den vil kunne komme i brug.
Planen vil blive godkendt i Holstebro Byråd den 21. maj 2016.

6.2

Procesplan Handicappolitik v/ Steen Brokær kl. 16.15
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- Jvf. beslutningen fra den 17.03.2016 vil Steen Brokær fremlægge en
procesplan til drøftelse.
Beslutning
Punktet udsættes til næste gang.

6.3

Idræts- og fritidsaktiviteter for mennesker med handicap v/ Vita Hagelskjær
- Der vil blive udsendt materiale fra Fritidsafdelingen inden mødet.
Beslutning
Der er blevet udsendt noget forskelligt materiale, både fra Fritidsafdelingen v/
Pia Ladefoged samt materiale som Vita Hagelskjær har fremsendt.
Følgende blev drøftet:
Vita deltog i et møde i august sammen med flere foreninger, som handlede om
fritidsaktiviteter til børn med særlige behov. Til dette møde var der også
repræsentanter fra Holstebro Kommune.
Det er et ønske, at de berørte udvalg har fokus på området: idræts- og
fritidsaktiviteter for mennesker med handicap. Der ses en række udfordringer
på området. En af udfordringerne er, at den fysiske tilgængelighed begrænser
muligheden for deltagelse for borgere med fysiske handicap. På børneområdet,
betyder den nye skolereform bl.a. at den har ændret på børnenes skoledag, da
den er blevet længere og derved også deres forhold til idræt. Der er ikke den
samme tid til at gå til fritidsaktiviteter.
I forbindelse med Handicaprådets Temadag i efteråret 2013, blev der nedsat en
arbejdsgruppe, hvor bl.a. direktør Anders Kjærulff var en af deltagerne.
Spørgsmålet er, hvordan går det med denne arbejdsgruppe, og er der
fremkommet noget, som Handicaprådet bør orienteres om?
Der mangler måske en synlighed fra kommunens konsulenter på områderne,
bl.a. til at få fat i børnene til idræt og matche idrætsklubbernes tilbud med deres
behov. Det er vigtigt at konsulenterne er klædt godt på, så de kan favne hele
området og samtidig vide, hvornår og hvorfra de skal trække ekspertisen ind.
Handicaprådet ønsker følgende:
1. en kortlægning af, hvad der eksisterer af idræts- og aktivitetstilbud i dag,
opdelt på børne- og voksenområdet og hvad er kommunens rolle
2. hvordan håndteres idræt- og fritidsaktiviteter både på børne- og
voksenområdet ude i foreningerne
3. brugerperspektiv – hvordan går det/opleves de tilbud der er, er de
tilstrækkelige og hvordan fungerer de for målgruppen?
Rådets medlemmer undersøger, via bruger- og pårørenderådene på
bostederne i kommunen – hvordan idræts- og fritidsaktiviteterne opleves at
fungere.
Anette Holm vil ærksætte en kortlægning af eksisterende tilbud og kommunens
rolle heri.
Punktet genoptages på mødet den 19. maj 2016, hvor det videre forløb vil blive
drøftet.

6.4

Høringssvar - drøftelse af generelt forbehold v/ Rådets politiker
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- På mødet den 17.03.2016 blev der påbegyndt en drøftelse af det generelle
forbehold fra politisk side, som ofte bliver påført høringssvarene, udarbejdet af
Handicaprådet.
Det blev derfor aftalt, at punktet vil blive dagsordensat til den 21.04.2016 og at
de politikske medlemmer af rådet skal overveje følgende:
1. At begrunde de mange generelle forbehold med udgangspunkt i de 2
høringssvar, der blev udarbejdet på det ekstraordinære møde den 24.
februar 2016
2. At de politiske medlemmer af rådet bliver så konkrete, at de kan pege
på de ordvalg i høringssvarene, som gjorde at der blev et generelt
forbehold.
3. At komme med forslag til ændringer af ordvalg i samme høringssvar,
således at et generelt forbehold ikke er nødvendigt.
4. At forklare, hvorfor det ikke blev et høringssvar, som hele rådet kunne
stå inden for.
De to høringssvar er vedhæftet:

03 - Høringssvar 04 - Høringssvar Indberetning til udviklingsstrategien
Økonomisk plani rammeaftale
for sundheds-2017.pdf
og ældreområdet.pdf

Beslutning
Punkte blev drøftet og og ud fra drøftelserne blve følgende besuttet:
1. Der vil i resten af 2016 blive indkaldt til ekstraordinære møder, når der
skal udarbejdes et høringssvar. Derved undgås at udarbejde
høringssvar via mail.
2. De fremmødte udarbejder et høringssvar, og kan man ikke deltage, er
man velkommen til at indsende bemærkninger.
3. Der vil fra sekretariatets side blive forsøgt at få tydeliggjort, hvad det er,
der ønskes Handicaprådet skal tage stilling til i høringssvaret. Dette vil
ske i samarbejde med afsender af anmodningen.
4. Der vil være forbehold fra politikerne, da det er ”brugerorganisationen”
der afgiver et høringssvar. Politikkerne vil være til rådighed med dialog
og sparring.
5. Der vil blive foretaget en evaluering af ændringen af proceduren på
mødet den 15. december 2016. Derefter vil der blive taget en beslutning
om proceduren skal fortsætte i 2017.

6.5

Tilbagemeldinger fra Årsmødet – Det Centrale Handicapråd den 2. februar
2016 v/ Jørgen Ahler, Vita Hagelskjær, Lene Rindom, Jens Kristian Hedegaard
og Anette Holm
Det var en rigtig god konference. Sekretariatet vil finde mødedatoer for 2017,
og indkalde via kalenderen.

7.

Generelt nyt fra organisationerne

7.1

Det Centrale Handicapråd
- Intet.

7.2

Danske Handicaporganisationer
- Intet.

7.3

Kommunernes Landsforening
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- 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.
intet

9.2

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

9.3

Referat fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jørgen Ahler
TGU har haft et møde den 21.04.2016.
Jørgen Ahler gav en lille gennemgang over de henvendelser og besøg der har
været:
1.
2.
3.
4.

Ombygning af sønderlandsområdet.
Det lille Sundhedshus. Besigtigelse af stedet m.v.
Busterminalen, ingen adgang til toilet.
Fået henvendelser fra VIA omkring projekter der er i gang. Der kigges på
tilgængelighed i biograf, handicaptoiletter og parkeringspladser.
5. Set på toiletter, sådan generelt i Holstebro. Hvad gør man hvis toiletterne,
ved bygning af indkøbscenter i Enghaven, bliver lukket i de to år, hvor der
bygges?
6. P-pladser, bliver Enghavens parkeringspladser lukket inden det nye p-hus
står færdig?
7. Kollektiv trafik – byen vokser, og der er ikke busforbindelser ud i de nye
områder.
8. Flexkørsel - der betyder at taxa bliver trængt.
9. Henvendelse fra Jørgen Kamp, der står for fodgængerovergangen i det nye
kryds på Hostrupvej. Dette er der givet tilbagemelding på.
10. Vemb Hallen er blevet renoveret. Der er ting der ikke er i orden og som der
mangler svar på. Tilgængelighedsudvalget har dog ikke været inde over
dette.
11. Skave hallen – her er det samme problem. Også her har
Tilgængelighedsudvalget ikke været inde over.
12. Fortove, der hvor der har været problemer, ville være en god ide, hvis det
blev lavet et syn et år efter fortovet er blevet lagt.
13. Hjemmesiden – ”Giv mig et praj”. Den er ikke nemt at finde på
hjemmesiden. Gøre det mere synligt
14. Døråbning på Rådhuset – nogen oplever det som et problem med de
automatiske døråbninger.
Opremsningen dennegang er for at give et indblik i, hvad TGU bliver involveret
i. Fremover vil referaterne dog blive vedlagt referatet fra Handicaprådet.
9.4

Referat fra institutionsbesøg m.v.
Ingen.
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10.

Eventuelt og næste møde

10.1
10.2

Næste møde (torsdag den 19. maj 2016 kl. 16.00 til 18.30)
Erindringslisten – emner til drøftelser på det næste møde/møder
- Se ajourført erindringsliste.

10.3

Eventuelt
Intet.
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