Referat
Møde nr. 09-2016
Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 – 18.00,
Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1.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:
Dagny Kloster (Stedfortræder Rikke Toft kan ikke deltage)
Bodil Pedersen (Stedfortræder Per Albertsen kan ikke deltage)
Lene Rindom
Gæst:
Ingen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 09-2016 den 15.12.2016.
2. Godkendelse af referat nr. 08-2016 den 24.11.2016.
3. Høringer mv.
4. Orientering fra formanden - herunder
5. Budget 2016 – Handicaprådet.
6. Aktuelle drøftelser
a. Evaluering af formen på afgivelse af høringssvar v/ Anne Lise Slyk
b. Idræts- og fritidsaktiviteter for mennesker med handicap, - opfølgning,
deadlines og det videre arbejde v/ Anne Lise Slyk
c. Forslag til punkter til drøftelse i Handicaprådet i 2017 v/ Anne Lise
Slyk
d. Handicappolitikken v/ Anne Lise Slyk
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
9. Næste møde den 26. januar 2017 – 01-2017
10. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 09-2016 den 15.12.2016.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 08-2016 den 24.11.2016.
Godkendt.

3. Høringer mv.
a. Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence)
b. Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
Beslutning
Ingen.
4. Orientering fra formanden - herunder
a. Meddelelser
b. Det Centrale Handicapråd
- Indbydelsen til Årsmødet er udsendt – den 07.02.2017
c. Danske Handicaporganisationer
Beslutning
a. Formanden oplyser om et møde der har været inviteret til af Socialchef
Anette Holm.
Mødet havde til formål at informere om det såkaldte ”Frikommune-projekt” som Anette Holm orienterede rådet om på forrige rådsmøde. Men
da der er mange detaljer i projektet foreslog Anette, at der skulle holdes
et separat møde, så der kunne oplyses om de forskellige og mange detaljer i projektet. Til dette møde mødte Jørn Ahler og Anne-Lise Slyk op
og der blev informeret om proces og procedure og det blev endvidere besluttet, at det kunne give god mening om der blev etableret en ”følgegruppe” til projektet.
Anette foreslog, at rådet fandt ud af med hinanden, hvem der havde lyst
til at følge projektet og dermed løbende i projektperioden (2 år) at blive
orienteret og få mulighed for at stille spørgsmål til projektet.
Ad denne vej får rådet også mulighed for at gøre sin indflydelse gældende og sende budskaber til det politiske udvalg, idet alle specifikke projekter skal politisk behandles inden afsendelse til ministeriet.
Anette afventer Rådet for, hvem der skal inviteres til det næste møde?
Der vil blive udarbejdet et informationsmateriale, som vil være klar til det
nye handicapråd i 2018, som vil beskrive hvad frikommuneforsøget betyder. Dette vil gøre det nemmere for det nye råd, at sætte sig ind i.
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b. Det Centrale Handicapråd er optaget af, hvordan det går med frikommuneforsøg. Handicaprådet skal melde tilbage DCH om hvordan og hvad
der skal ske i Holstebro Kommune.
c. Indbydelsen til årsmøde i DCH er udsendt. Årsmødet er i 2017 sat til den
07.02.2017.

5. Budget 2016 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for december 2016 til godkendelse.
Beslutning
Godkendt.

6. Aktuelle drøftelser
a. Evaluering af formen på afgivelse af høringssvar v/ Anne Lise Slyk
b. Idræts- og fritidsaktiviteter for mennesker med handicap, - opfølgning,
deadlines og det videre arbejde v/ Anne Lise Slyk
c. Forslag til punkter til drøftelse i Handicaprådet i 2017 v/ Anne Lise
Slyk
d. Handicappolitikken v/ Anne Lise Slyk
Beslutning
a. Der er ikke afgivet så mange høringssvar i 2016, det sidste var budgettet i august.
Det er indgået den aftale, som blev besluttet på et tidligere møde, at
der hvor det ikke har været muligt at udarbejde et høringssvar på møderne, at der skal kommenteres, og sendes, så alle får mailen.
Evaluering af formen og indhold på måden at udarbejde høringssvar:
Formen – at udarbejde høringssvaret samlet på mødet, er en god ide,
og at gøre det færdigt sammen. At der sættes tid af til at få udarbejdet
svaret samlet.
Indholdsdelen – Rådet skal huske, at det sidste høringsvar var meget
grundig, og udarbejdet i anerkendende vendinger, og forslag til at tingene evt. kan gøres anderledes. Dette høringssvar blev brugt, så det
har stor betydning, at der kommer et høringssvar samt måden det
kommer på. At der blev anlagt en stil som er meget nuanceret og
brugbart.
Derfor vil det være en rigtig god ide, at arbejde hen imod at sætte tid
af til at få drøftet høringssvarene på mødet og få dem udarbejdet inde
mødet afsluttes, og derfor at tilpasse mødet efter behov.
Der er et ønske om, at møderne tilpasses behovet, således, at når
der skal afgives høringssvar, at høringssvaret udarbejdes på møderne. Og ellers, at der indkaldes til et ekstraordinært møde.
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b. Der er brug for en mere konkret oversigt over idræts og fritidsaktiviteter på børn og ungeområdet i stil med den oversigt der er udarbejdet
fra Socialafdelingen. Punktet genoptages derfor ved næste møde den
26. januar 2017.
c. Temadag - besøg af firmaer, der har succes med at inkludere borger
med handicap og at få etableret frivillige kræfter (ansætter og inkludere mennesker med handicap)
Living Lap – besøge lejligheden (måske holde et møde der)
Center for Sundhed – at inviterer en til at fortælle CFS på et møde.
FamileFokus (et projekt i regionen) – projekt forældre, der har børn 018 år, som har et svært handicap eller er døende.
d. Handicappolitikken – der er ikke så meget nyt. Det er endnu ikke klarlagt hvad der er politikker, og hvad der er strategierne. Hvad kan vi så
gøre, for at få italesat, og påvirke politikken på en anden måde?
Indtil afklaringen kommer, om Holstebro Kommune skal have politikker, kunne det være at Handicaprådet får identificeret hvilke temaer
vi gerne vil være optaget af. Hvad er det vigtigste for os?
Undervisning, uddannelser, erhverv og beskæftigelse, børn og unge
og familieliv. Disse emner kunne man folde ud på en temadag.
Efter en temadag, så kan man benytte sig af dette arbejde, der er blevet udført i forhold til politikken, hvis og når den skal udarbejdes.
Der blev derfor foreslået, at der kan afholdes en temadag, hvor der
drøftes temaer f.eks. fra den eksisterende handicappolitik.
Til temadagen kunne man indbyde politikker (som minimum, 2 fra
hvert udvalg) handicaporganisationen, bestyrelsen fra DH, eksterne
og interne medarbejder, som arbejder inden for området.
Der blev ligeledes foreslået, at temadagen afholdes den 27. april
2017 fra kl. 17.00 – 21.00.
Steen Brokær, chef for Udvikling og Strategi, vil deltage på næste
møde til drøftelse af udformning og afholdelse af en temadag.

7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Beslutning
Jørgen Ahler - TGU
Der skal holdes et møde med teknisk direktør tirsdag den 20.12.2016. Referat vil blive udsendt til Handicaprådet efter mødets afholdelse.
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Vita Hagelskjær – Hyldgården.
Der blev rejst et spørgsmål om hvad man gør ved borgere, der bor selv, til
jul og til nytår. Hvem tager hånd om dem, så de ikke skal sidde alene?
Anette Holm kunne oplyse, at nogen bliver inviteret til f.eks. Skredsande,
men at det jo altid handler om, hvad borgerne kan rumme. Dette tages der
hensyn til.
Jørgen Ahler – Skredsande.
Det oprindelige fælleslokale er blevet inddraget til aktivitetslokale. I den forbindelse har det været forespørgsel om lokalet kan benyttes til f.eks. fødselsdag eller lignende i weekenden. Der mangler en gildesal, og beborene
på Skredsande oplever det som frustrerende, at lokalet står tomt i weekenden.
Anette Holm kunne oplyse, at dengang det var et plejehjem, var der andre
juridiske bestemmelser. Nu bor borgerne i egen lejlighed og betaler derfor
ikke til fællesudgifter, og lokalet står derfor ikke til rådighed. Samtidig er der
ingen forsikring der kan dække, hvis der sker noget. Samtidig er rummet
fyldt op med ting, der skal benyttes til de borgere, som benytter det som et
dagtilbud, og dette kan ikke bare pakkes sammen. Men der er planer om, at
der skal oprettes et cafe tilbud, som kan benyttes i weekenden, både i tilknytning til Skredsande men også til andre.
Sekoia – borgermediecenter, er blevet installeret i Skredsande. Det opleves
i øjeblikket ikke som en hjælp. Der er et ønske, at få besøg fra Hyldgården,
om har haft Sekoia længe, til at komme og fortælle om deres erfaringer med
dette.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Intet
9. Næste møde den 26. januar 2017 – 01-2017
a. Særligt til drøftelse til næste møde
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring
Beslutning
a. Se pkt. 6. c.
b. Erindringslisten er ajourført.

10. Eventuelt.
Beslutning
Intet.
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