REFERAT
Møde nr. 08-2016
Torsdag den 24. november 2016 kl. 17.00 – 19.30,
Holstebro Rådhus, mødelokale 292, 2.sal.

Medlemmer:
Anne Lise Slyk, Jørgen Ahler, Mette Jensen, Vita Hagelskjær, Lene Rindom,
Jens Kr. Hedegaard, Bodil Pedersen, Ole Andersen, Anette Holm, Dagny Kloster.
Fraværende:
Anne Lise Slyk (Stedfortræder Preben Bjerring Jensen deltog)
Dagny Kloster (Stedfortræder Rikke Toft deltog)
Elisabeth Haahr Christensen (Gitte Storper deltog som referent)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 08-2016 den 24.11.2016.
2. Godkendelse af referat nr. 07-2016 den 29.09.2016.
3. Høringer mv.
4. Orientering fra formanden - herunder
5. Budget 2016 – Handicaprådet.
6. Aktuelle drøftelser
a. Opgørelse – hvem har været på ferie i sommeren 2016 v/ Anette
Holm.
b. Børneområdets oversigt over idræts- og fritidsaktiviteter for børn med
handicap v/ Dagny Kloster.
c. Dagtilbud i forbindelse med botilbud v/ Vita Hagelskjær.
d. Frikommuneforsøg v/ Anne Lise Slyk og Anette Holm
e. Projekt ”Collective Impact” med udgangspunkt i Mariebjerg v/ Anette
Holm.
f. Projekt ”Målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet” v/ Anette Holm.
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Eksterne møder, temadage, konferencer og kurser
9. Næste møde den 15. december 2016 – 09-2016
10. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 08-2016 den 24.11.2016.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 07-2016 den 29.09.2016.
Godkendt (- et godt, ”fyldigt” referat).

3. Høringer mv.
a. Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence)
b. Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
Beslutning
Intet.

4. Orientering fra formanden - herunder
a. Meddelelser
b. Det Centrale Handicapråd
c. Danske Handicaporganisationer
Beslutning
Intet.

5. Budget 2016 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for november 2016 til godkendelse.
Beslutning
Punktet blev udsat. Budgetmateriale medsendes til næste møde.

6. Aktuelle drøftelser
a. Opgørelse – hvem har været på ferie i sommeren 2016 v/ Anette
Holm.
Bilag vedhæftet dagordenen.
b. Børneområdets oversigt over idræts- og fritidsaktiviteter for børn med
handicap v/ Dagny Kloster.
Bilag vedhæftet dagsordenen.

c. Dagtilbud i forbindelse med botilbud v/ Vita Hagelskjær.
d. Frikommuneforsøg v/ Anne Lise Slyk og Anette Holm
e. Projekt ”Collective Impact” med udgangspunkt i Mariebjerg v/ Anette
Holm.
f. Projekt ”Målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet” v/ Anette Holm.
Beslutning
Pkt a. – Opgørelse – hvem har været på ferie i sommeren 2016 v/ Anette Holm.
Beslutning
Ferieafvikling på bostederne i Socialafdelingens 4 centre:
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AH orienterede om den medsendte oversigt. Da det ikke længere
er lovligt, at beboerne får medarbejdere fra bostederne med på ferie, er oversigten særlig aktuel, idet det fremgår, hvad vi kan tilbyde
af alternativer – inden for den eksisterende juridiske og økonomiske
ramme. Der vil altid være tale om en afvejning for og imod, hvad
borgeren kan kapere.
Vi har ikke et punkt på budgettet, der hedder ferie. Tidligere kunne
borgeren betale sin kontaktperson for f.eks. at tage med til Mallorca
i 8 dage. Dette er nu i strid med lovgivningen, og ferier betales af
det aktuelle bosted.
Vita Hagelskjær bemærkede, at det vigtige er, at det falder i tråd
med beboernes behov, men hun har ikke indtrykket af, at der er et
stort udækket behov for ferie – konkret på Hyldgården.
Landets kommuner har forskellig praksis. I tilfælde, hvor Holstebroborgere har deres hjem på bosteder i andre kommune (f.eks. Herning), gælder praksis i den aktuelle kommune. Vi er obs. på, at borgerne ligestilles.
Pkt. b. - Børneområdets oversigt over idræts- og fritidsaktiviteter for børn med
handicap v/ Dagny Kloster.
Beslutning
Center for Handicap har foretaget en undersøgelse mhp. at sikre,
at alle beboere får et fritidstilbud (idræt eller anden aktivitet).
44 borgere (eller pårørende/værge) har besvaret et spørgeskema
og fortalt, hvordan de oplever sig dækket ind i forhold til fritidsaktiviteter.
23 går til 2 -3 fritidsaktiviteter om ugen. 35 savner ikke aktiviteter i
hverdagen.
Vedr. weekendaktiviteter savner 39 ikke dette. De 5 der savner tilbud i weekenden har ønsket noget meget specifikt (f.eks. en spiseklub i Thorsminde). 4 ud af 44 siger, at de gerne vil have mulighed
for at deltage i et eller andet i løbet af weekenden. Dvs. det er et fåtal, der mangler tilbud i weekenden. Der har været pårørende, der
har problematiseret ønsket.
Vi vil være opmærksomme på de 4, der har givet udtryk for et behov, men med til historien hører også, at 40 beboere er tilfredse
med status quo.
Både fritid og aktivitet er kortlagt. Der kan redegøres for dette på
næste møde.
Jf. Rikke Toft har man i Familieafdelingen et godt samarbejde med
Fritidsafdelingen. Mentorer kan følge barnet ud i netværket, f.eks.
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første 3 gange, eller lave aftale med andre forældre på det aktuelle
hold. (Notat af Kirsten Inge Laursen var medsendt dagsordenen).
Jørgen Ahler pointerede vigtigheden af, at de unge ”kommer ud og
rører sig”.
Vita Hagelskjær bemærkede, at opgaven ”nok er mere kompliceret
end som så.”
Rikke Toft bemærkede, at en kortlægning af børne- og ungeområdet vil blive omfattende. Det vigtige for udvalget er, om tilbuddene
matcher behovene. Børnehaver og fritidshjem med børn med særlige behov skal forespørges, om disse børns behov dækkes.
Anette Holm henledte opmærksomheden på aktiviteter på hhv. det
almene område og på det specialiserede område (aktiviteter på
f.eks. Nordstjernen og Østervang).
Voksenområdet (dagtilbud i forbindelse med botilbud) ”vendes”
igen på næste møde.
Udvalget ønsker en liste fra Børn og Unge i lighed med den på voksenområdet. Evt. bør fritidskonsulenter deltage i mødet?
Pkt. c. - Dagtilbud i forbindelse med botilbud v/ Vita Hagelskjær
Beslutning
Skiftet/afstanden mellem bo- og dagtilbud blev vendt. For nogle beboere er det odt at komme lidt væk fra de daglige rammer (og det
behøver ikke nødvendigvis være lang afstand). Andre beboere har
det bedst med trygheden i de vante rammer. Der blev dog advaret
imod, at dagtilbud i forbindelse med et bosted nemt kunne blive et
tilbud til en bestemt målgruppe. Det blev bemærket, at valg af dagtilbud bør træffes af behovsmæssige hensyn, og at økonomien/dagtilbuddets placering ikke må være den bestemmende faktor.
Jf. Anette Holm er emnet meget relevant, og forvaltningen har et
stort fagligt fokus herpå. Som et eksempel nævnte hun Skovlund,
hvor der p.t. er ca. 70 borgere i dagtilbud. På Multihuset er der ca.
20 i dagtilbud. Begge steder har alle pladser besat. Det samme
gælder HTL-værkstedet.
I Socialafdelingen vurderes alle borgere individuelt med henblik på
at finde det dagtilbud, der passer bedst til deres ønsker og behov.
Anette Holm kom med eksempler, bl.a. på 3 – 4 borgere, som tidligere frekventerede HLT, men som nu bor på Skredsande, hvor der
er oprettet dagtilbud i gæstehuset, så de kan komme lidt væk. Disse borgere, kan nu gå hjem og hvile sig og komme igen, når de
magter det. Der er dog en gruppe over 65-årige, som fortsat modtager omsorgstilbud på HLT.
På Hyldgården er der borgere, der har haft fysisk ondt ved at skulle
af sted, og på baggrund heraf er det derfor vurderet, hvem der så
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skal have dagtilbud på Hyldgården. Men der er også borgere, som
køres til Multihuset.
På Rydehjemmet er der fortsat nogle, der ”går på arbejde” med
madpakke og hen til værkstedet.
Det vigtigste for Handicaprådets medlemmer er, at der er bevågenhed over for emnet. Punktet lukkes hermed.
Pkt. d. - Frikommuneforsøg v/ Anne Lise Slyk og Anette Holm
Beslutning
Anette Holm redegjorde for frikommuneforsøget, der overordnet går
ud på, at Holstebro Kommune har søgt om og er kommet med i et
frikommune-netværk. Dette giver mulighed for at påvirke lovgivningen på Christiansborg.
Der er i alt 7 temaer i forbindelse med forsøget, som vi kan tilslutte
os. Den endelige ansøgning er endnu ikke indsendt.
1. december var der ansøgningsfrist for de første 4 temaer, der skal
beskrives og indsendes til Socialministeriet. Hver kommune er tovholder på et tema og skal beskrive det, hvorefter det tilsendes de
andre kommuner.
Som et konkret eksempel vil vi f.eks. gerne påvirke, at beboere
(hvis man har råd) har mulighed for at kunne få deres kontaktperson med på ferie. VI vil undersøge, om der er tilslutning i forhold til
en lovændring på området.
Jf. Anette Holm har frikommuneforsøget været til politisk behandling, hvor det er besluttet, at der skal foretages en høring i Handicaprådet.
Anette Holm foreslog at tage en drøftelse med nogle interesseorganisationer og spurgte udvalgsmedlemmerne, om de havde et bud
på relevante interesseorganisationer (der har allerede været direkte
henvendelse fra et par organisationer). Det blev vedtaget at holde
et møde, hvor alle, der har interesse i emnet, man møde op.
Handicaprådet afklarer, hvem der har lyst til at deltage ( f.eks. 5 – 6
stykker til et møde). Anette Holm afventer en tilbagemelding og vil
herefter finde et mødetidspunkt. – Første møde kunne være af afklarende art og handle om tankerne bag projektet. Efterfølgende
møder evt. med et mere politisk indhold.
Pkt. e. - Projekt ”Collective Impact” med udgangspunkt i Mariebjerg v/ Anette
Holm.
Beslutning
Anette Holm gav en kort orientering om projekt ”Min vej, mit mål”,
hvor Holstebro Kommune – som den ene af 2 kommuner (den anden er Randers) har fået mulighed for at indgå i et projekt, som skal
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styrke arbejdsmarkedsparatheden og -tilknytningen blandt gruppen
af unge udviklingshæmmede/sent udviklede.
A.P. Møller Fonden, ”Det sociale initiativ” er søgt om midler til projektet. Hovedtanken er, at ingen enkelt organisation er eneansvarlig
for eller i stand til at løse komplekse sociale problemer, men at disse i stedet skal løses i interessefællesskaber af offentlige, private
og frivillige aktører.
Vi vil gerne have en fagperson til at være med til at formidle om den
enkelte unges styrker og svagheder og kombinere det erhvervsrettede med handicappene, uden at nogen oversætter, hvad der skal
tages hensyn til ved netop dette unge menneske. Jobkonsulenten
kender ikke nødvendigvis til skærmede hensyn. Der kører sideløbende et identisk projekt i Randers. Projektet får en følgegruppe,
og Anette Holm foreslår Vita Hagelskjær som deltager.
Projektet forventes afsluttet i 2019, hvor resultaterne evalueres..
Pkt. f. - Projekt ”Målsætninger for en styrket indsats på voksenhandicapområdet” v/ Anette Holm.
Beslutning
Projektet præsenteres, jf. Anette Holm, på ”Januarkonferencen” og
sætter fokus på handicapområdet. Anette Holm har siddet med i arbejdsgruppen og været med til at formulere målsætningen.

7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Beslutning
Jørgen Ahler har deltaget i et møde på Skredsande. Det var en positiv oplevelse. Der er nu 2 pårørenderåd og et fint engagement derude. Jørgen Ahler
vil uddybe dette på næste møde.

8. Eksterne møder, temadage, konferencer og kurser
a. Konference næste tirsdag den 20. november.
Beslutning
a. Det aftales indbyrdes vedr. transporten.

9. Næste møde den 15. december 2016 – 09-2016
a. Særligt til drøftelse til næste møde (konferencen den 20. november)
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring
Beslutning
a. Idræts- og fritidstilbud - Medtages til næste gang. (Orientering v/Dagny
Kloster punkt).
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10. Eventuelt.
a. Handicappolitikken
Jørgen Ahler spurgte til handicappolitikken. Hvad er status? Drøftes på
næste møde.
Ref. Gitte Storper
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