REFERAT
Møde nr. 07-2016
Torsdag den 29. september 2016 kl. 17.00 – 18.45
Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1.sal.
Til stede var:
Mette Jensen, Vita Hagelskjær, Bodil Pedersen, Ole Andersen, Anette Holm,
Preben Bjerring Jensen, Jytte Laurdisen
Fraværende:
Anne Lise Slyk (Stedfortræder Preben Bjerring Jensen deltager)
Jørgen Ahler (Stedfortræder Jytte Lauridsen deltager)
Dagny Kloster (Stedfortræder Rikke Toft kan ikke deltage i mødet)
Jens Kr. Hedegaard (stedfortræder Aksel Gade deltager ikke i mødet)
Lene Rindom (Stedfortræder Solveig Sweatmore deltager ikke i mødet)
Gæst:
Ingen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 07-2016 den 29.09.2016.
2. Godkendelse af referat nr. 06-2016 den 01.09.2016.
3. Høringer mv.
4. Orientering fra formanden - herunder
5. Budget 2016 – Handicaprådet.
6. Aktuelle drøftelser
a. Mødekalender for 2017 – torsdage kl. 17 (forslag vedlagt)
b. Handicapidræt – opfølgning, deadlines og det videre arbejde.
- Der er udarbejdet en oversigt over forløbet af vores behandling af
emnet. Denne vil blive udsendt sammen med dagsordenen.
c. Opfølgning på ledsagerordning – mail sendt fra Vita Hagelskjær den
25.08.2016 v/ Vita Hagelskjær
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
9. Næste møde den 17. november 2016 – 08-2016
10. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 07-2016 den 29.09.2016.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 06-2016 den 01.09.2016.
Godkendt.
3. Høringer mv.
a. Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence)
b. Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
Beslutning
a. Det udarbejdede og indsendte høringssvar vedr. budget 2017, drøftes da
det er oplevelsen fra Rådet, at det politiske udvalg har brugt de argumenter og refleksioner, som Rådet har givet udtryk for i høringssvaret. Dette
glæder Rådet og der udtrykkes anerkendelse af det politiske udvalgs behandling af materialet.
b. Intet.
4. Orientering fra formanden - herunder
a. Meddelelser
b. Det Centrale Handicapråd
c. Danske Handicaporganisationer
Beslutning
Intet.
5. Budget 2016 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for september 2016 til godkendelse.
Beslutning
Godkendt
6. Aktuelle drøftelser
a. Mødekalender for 2017 – torsdage kl. 17 (forslag vedlagt)
b. Handicapidræt – opfølgning, deadlines og det videre arbejde.
- Der er udarbejdet en oversigt over forløbet af vores behandling af
emnet. Denne vil blive udsendt sammen med dagsordenen.
c. Opfølgning på ledsagerordning – mail sendt fra Vita Hagelskjær den
25.08.2016 v/ Vita Hagelskjær
Beslutning
a. Mødedatoer for 2017 blev godkendt. Vil blive kalendersat.
b. I forbindelse med at emnet blev behandlet ved møde i Handicaprådet
den 21.04.2016 – blev det besluttet, at der fra Socialområdet og fra Børneområdet skulle udarbejdes en kortlægning af idræts- og fritidsaktiviteter for mennesker med handicap.
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Kortlægningen er udarbejdet fra socialområdet, men endnu ikke fra børneområdet. Børneområdet vil blive dagsordensat næste gang, hvis kortlægningen er færdiggjort.
For Socialområdet oplyste Anette Holm følgende:
Hvordan tænkes der idræt ind i området og hvorfor det er vigtigt?
I socialområdet regi er der ca. 700 medarbejde og 500 borgere, der bor i
en form for bolig, hvor der, fra kommunen, gives støtte i en eller anden
form. Der er mange af borgerne, der ikke selv kan tage initiativ, og som
ikke kan - eller overskue, at flytte sig fra A til B. Derfor handler det om, at
det er medarbejderne der skal have initiativet. Til dette er der oprettet en
samlet netværksgruppe i de 5 center i socialafdelingen, hvor der i et
samarbejde arbejdes med idræt og motion.
Der er udarbejdet en kortlægning i botilbuddene, som fortæller hvilken
aktivitetstilbud der er på voksenområdet. Kortlægningen vil blive udsendt
sammen med referatet. Det gode ved en oversigt er, at man kan se, at
der er et bredt tilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte borger. Der
er meget fokus på, hvad den enkeltes behov er. I gennemsnit kommer
man til en aktivitet en gang om ugen. Der er ca. 150 borgere, der deltager i en idrætsaktivitet.
En ting er idræt, noget anden er fritidsaktivitet. Der kan være en fritidsaktivitet der indvirker på borgeren sundhed. Der er udarbejdet en oversigt
over, hvilken tilbud der findes på de enkelte steder, som ajourføres løbende. Den bruges også til at se på om tilbuddene er for traditionelle eller om der mangler nogle tilbud.
Kunsten er at koble handicapidræt sammen med den almene idræt. Der
er sammen med Sport og Fritid arbejde på at få det til at lykkes nogle
steder, og det er et ønske om at det bliver endnu mere. Det kan være
svært, når man har en funktionsnedsættelse, at komme fra et botilbud til
en idrætsaktivitet, og igen, kan det være rigtig svært at komme ind i almenområdet.
Planen er at lave et lille projekt, hvor der har været kigget på Viborg
Kommune, som har et projekt der hedder FitBalance. Det går ud på, at
man kan få et introduktionsforløb på 10 gange, som bruges til en introduktions til idrætsområdet (10 forskellige tilbud afprøves) Der er en
idrætskonsulent, der tager med borgeren ud til de forskellige tilbud.




Hvordan er det man får talt med borgerne og idrætsforeningerne,
så man kan få lavet et godt match med idrætsforeningerne?
Opmærksomhed på de borgere der bor selv med minimal hjælp.
Start med børene.

Arbejdet med bevidstheden er startet med udarbejdelsen af kortlægningen af aktiviteterne.
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c. Det er problematisk at der bliver taget et juridisk perspektiv frem for et
borgerperspektiv. Ved at forhøre sig på stedet, er de skitserede problematikker fremført og de manglende transportmulighed gør, at beoerne ikke kan gøre det, de plejer at gør. Reglerne (loven) er blevet overholdt,
men der er brug for en gennemgang af reglerne, så Handicaprådet kan
blive klædt bedre på, i forhold til spørgsmål på stederne.
Besøg af Rasmus Byskov-Nielsen og Edith Kejlberg, som vil gennemgå
reglerne for Ledsagerordningen.
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Der har været besøg af Mette på Rydehjemmet, og af Vita på Hyldgården.
Der blev givet en kort orientering, og referaterne vil blive udsendt.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. KL´s Handicap og Psykiatrikonference
den 29. november 2016
(se hjemmeside her KL´s handicap og Psykiatrikonference)

b. VISO konferencen den 6. december 2016
(se hjemmeside her Viso Konference)

Beslutning
Begge tilbud om konferencer vil blive udsendt igen. Der gives en tilbagemelding
på, om der ønsker deltagelse i en eller begge konferencer.
9. Næste møde den 17. november 2016 – 08-2016
a. Særligt til drøftelse til næste møde
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring
Beslutning
a. Dagtilbud i forbindelse med botilbud v/ Vita Hagelskjær
Mødet den 17. november 2016 vil blive flyttet, da der er mange frafald. 2 nye datoer – 10.11.2016 og den 24.11.2016 vil blive sendt ud.
Den dato, hvor der er flest der kan deltage, vil blive valgt.
b. Erindringslisten er blevet ajourført.
10. Eventuelt.
Intet
Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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