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Holstebro Handicapråd
2014 – 2017
Rådsmøde 05-2016
Torsdag den 15. juni 2016 - kl. 16.00 – 19.30
Hyldgården, Mellemtoft 1

REFERAT
1.

Velkomst og protokol

1.1

Velkomst.
Formanden bød velkommen.

1.2

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

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Afbud fra Rikke Toft
- Afbud Anette Holm
- Afbud Lene Rindom
Rådet er beslutningsdygtigt.

2.3

Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referat fra møde den 21. april 2016 (03-2016)
- Mødet den 19.05.2016 (04-2016) blev aflyst
Godkendt.

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.
- Der er fremsendt høringssvar vedr. Masterplan for Dagtilbud 2016 – 2020

4.

Økonomi, budget og regnskab

4.1

Budgetopfølgning:
- Budgetopfølgning – pr. juni 2016.
Budgetopfølgning godkendt.
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5.

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.

5.1

Nyt fra formanden:
- Nyt fra plansystem
- Der er pr. 01.06.2016 ansat en ny rådgivningschef – Dagny Kloster. Hun vil
deltage i møderne efter sommerferien. Rikke Toft vil fremover være
stedfortræder.
- Special Olympic:
Special Olympic var et meget fint arrangement, og som formand for
Handicaprådet var Anne Lise Slyk med til den officielle åbning.
I dette koncept med Special Olympic har der været mulighed for at indarbejde
sundhedsfremme og forebyggelse, da det var inddraget et areal i Arenaen, hvor
der var mulighed for at få lavet et sundhedstjek – indeholdende kostvejledning,
kigget tænder efter, få målt hørelsen og få taget en synsprøve. Helsingør
Kommune skal afholde Special Olympic i 2018, hvor man har mulighed for at
indarbejde dette yderligere.
Der var underen fra Handicaprådet over, hvordan og hvem der var blevet
inviteret til at deltage som gæster, og hvem der havde besluttet
deltagerkredsen.
-

Via Vita Hagelskjær har formanden modtaget et brev, underskrevet af
dagtilbudsleder Edith Kejlberg. Brevet indeholder ændring af regler vedr.
kørsel i ledsagers egne biler.
Dette vil blive undersøgt ved sekretariatet og resultatet af undersøgelsen vil
blive udsendt til Handicaprådet.

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

Rundvisning Hyldgården v/ Anne Grete Larsen
- Anne Grethe vil give os en rundvisning – Hyldgården
Rådet var enige om, at det var et utroligt flot og velholdt hus. Anne Grethe gav
en rigtig god rundvisning.

6.2

Handicappolitik v/ Anette Holm
- Se vedlagte notat.
Bilag
Notat
Handicappolitik.docx

Beslutning
Punktet vil blive genoptaget, når den generelle drøftelse er afsluttet i Holstebro
Kommunes direktion.
6.3

Idræts- og fritidsaktiviteter for mennesker med handicap.
- Genoptagelse fra den 21.04.2016
Sagsfremstilling
Der ønskes en drøftelse af, hvordan processen med undersøgelse af området
vedr. idræts- og fritidsaktiviteter skal foregå.
Ved sidste møde i Handicaprådet blev følgende noteret:
Handicaprådet ønsker følgende:
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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 iværksætte en kortlægning af eksisterende tilbud og
kommunens rolle heri.
Punktet genoptages på mødet den 19. maj 2016, hvor det videre forløb vil blive
drøftet.
Indstilling
Der ønskes en drøftelse af en evt. procesplan for udarbejdelse af oversigter og
indhentning af oplysninger på området - Idræts- og fritidsaktiviteter for
mennesker med handicap samt den drøftelse af det videre arbejde med
området.
Beslutning
Følgende blev drøftet under mødet:
 Personaleressourcer – hvad med dem, når der skal benyttes
idræts/fritidsaktiviteterne? Er der personale til dette?
 Hvad med de hjemmeboende – børn og unge - og de voksne, der bor
selv – er der mulighed for idræts/fritidstilbud til dem? Og hvad med
personale hertil?
 Er der egnede lokaler og bliver lokalerne brugt? Brug af de rammer,
som er sat op, og som fungerer – gør vi det? Vil gerne benytte de
muligheder der er.
 Arbejdsgruppen vedr. handicapidræt – hvor er de henne, hvad er der
sket?
 Kan der iværksætte en afdækning af – om behovet for aktiviteterne for
brugerne bliver opfyldt. Og hvad med dem derhjemme, hvad sker der for
dem?
 Risiko for en social isolation for de hjemmeboende børn, fra de kommer
hjem fra skole til næste dags morgen. Hvor og hvilke tilbud er der til
dem?
 Anmode Socialafdelingen om en grundig kortlægning, både af dem på
institutioner og dem der bor hjemme. Både på fritidsdelen og på
idrætsdelen.
Handicaprådet ønsker at se på de udfordringer, der er inden for området,
herunder at få udarbejdet en kortlægning af området og derved skabe et
overblik. Samtidig ønsker Handicaprådet, at der gennemføres en grundig
proces på området, så vi alle bliver klogere på, hvad der bliver tilbudt, og hvad
der bliver benyttet.
Den gruppe, der er nedsat vedr. handicapidræt kontaktes, og anmodes om at
fremsende en status på, hvor de er henne i forløbet, og hvad der sker på deres
område.
Der er sat spørgsmålstegn ved, hvor Handicaprådet har været i planlægning og
i processen om det nylige afholde Special Olympic. Rådet har ikke været
kontaktet.
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Punktet vil blive genoptaget på næste ordinære møde den 29. september 2016

7.

Generelt nyt fra organisationerne

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.
- 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.
- Der har været afholdt møde på Skredsande. Der blev givet et kort referat fra
mødet.

9.2

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

9.3

Referat fra Tilgængelighedsudvalget v/ Jørgen Ahler
Der blev givet et kort referat fra TGU mødet. Referatet kan læses på
hjemmesiden
2 gange om året arrangeres der et møde mellem TGU og TM ved Anders
Debel, Annette Vognbjerg og Kirsten Andersen. Der vil blive arrangeret et
møde igen i november 2016.

9.4

Referat fra institutionsbesøg m.v.
- Intet

10.

Eventuelt og næste møde

10.1

Næste møde
- Tirsdag den 30. august 2016 fra kl. 16.00 – 20.00.
Kun DH-repræsentanterne samt Økonomisk medarbejder. Gennemgang af
budgetmaterialet for 2017.
- Torsdag den 1. september 2016 kl. 17.00 til 19.30 (06-2016).
Mødet er vedr. budget 2017. Økonomisk medarbejder deltager i formøde med
DH-repræsentanterne fra kl. 15.00 – 16.00, hvorefter DH-repræsentanterne har
formøde fra kl. 16.00 – 17.00.

10.2

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

10.3

Eventuelt
- Intet.
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Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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