REFERAT
Møde nr. 01-2017
Torsdag den 9. februar 2017 kl. 17.00 – 18.45
Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1.sal.
Til stede var:
Jørgen Ahler, Mette Jensen, Vita Hagelskjær, Lene Rindom, Jens Kr. Hedegaard, Bodil Pedersen, Ole Andersen, Anette Holm, Dagny Kloster.
Fraværende:
Anne Lise Slyk (Syg)
Lene Rindum (fraværende)
Gæst:
Steen Brokær, chef for udvikling og strategi kl. 17.00 pkt. 6a.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 01-2017 den 09.02.2017.
2. Godkendelse af referat nr. 09-2016 den 15.12.2016.
3. Høringer mv.
4. Orientering fra formanden - herunder
5. Budget 2016 – Handicaprådet.
6. Aktuelle drøftelser
a. Drøftelse af temadag, form, indhold, deltagerkreds v/Steen Brokær kl.
17.00
b. Idræts- og fritidsaktiviteter for børn og unge v/ Dagny Kloster
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
9. Næste møde den 30. marts 2017 – 02-2017
10. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 01-2017 den 09.02.2017.
Godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 09-2016 den 15.12.2016.
Godkendt
3. Høringer mv.
a. Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence)
1. Høring Kvalitetsstandarder i Socialafdelingen, høringsfrist 12.02.2017
2. Høring Psykiatriplan for Region Midtjylland, høringsfrist 10.02.2017
3. Høring Sundhedspolitikken, høringsfrist 27.02.2017
b. Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
1. Høringssvar udarbejdet vedr. ortopædisk fodtøj.
Beslutning
a. Der blev udarbejdet høringssvar, som vil blive fremsendt rettidigt til rette
modtager.
b. Taget til efterretning

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

5. Budget 2016 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for januar 2017 til godkendelse.
Beslutning
Godkendt.

6. Aktuelle drøftelser
a. Drøftelse af temadag, form, indhold, deltagerkreds v/Steen Brokær kl.
17.00
b. Idræts- og fritidsaktiviteter for børn og unge v/ Dagny Kloster
1. bilag vedhæftet dagsordenen
Beslutning
a. Forslag om temadagen blev drøftet og det blev besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal forsøge at få klarhed over:
 Form (hvor, hvordan)
 Indhold (f.eks. temaer fra det udarbejdede forslag til handicappolitikken)
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Hvem? (hvem vil vi have til at give indhold til dagen?)
Deltagere, f.eks.:
o 2 politikker fra hvert fagudvalg,
o x antal DH repræsentanter/medlemmer,
o Uddannelsessteder,
o Medarbejder,
o Direktionen
o Og andre, der kunne have udbytte af temadagen
Indbydelse (hvordan, hvornår skal den udsendes mv?)
Hvorfor og hvad (hvad skal slutproduktet ende med at være og
hvad skal det bruges til fremadrettet?)

Arbejdsgruppen består af:
 Vita Hagelskjær
 Jørgen Ahler
 Steen Brokær.
Steen Brokær vil indkalde til det første møde i arbejdsgruppen. En plan
og forslag til indbydelse vil så blive præsenteret på Handicaprådsmødet den 30.03.2017. Selve temadagen vil blive afholdt den 18. maj
2017 fra kl. 17.00 – 21.00.
b. Oversigten over idræts- og fritidstilbud til børn og unge i døgntilbud blev
drøftet. Konkret har vi ikke så mange af denne form for institutioner i
Holstebro Kommune. De fleste ligger udenfor Holstebro Kommune. Det
er dog vigtigt at fremhæve, at der hvor der er udarbejdet en handleplan
på børnene, bliver deres fritidsaktiviteter skrevet ind i handleplanen. Og
der kigger man på de aktiviteter, der findes i nærområdet, som passer til
barnet.
Fra DH-medlemmerne blev følgen fremført - matcher tilbuddene behovet,
det vil altid være til en drøftelse.

7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Beslutning
Jørgen Ahler sender referatet fra møde på Skredsande til orientering. Jørgen Ahler refererer i øvrigt om den positive udvikling der har fundet sted på
Skredsande.
Ellers intet.

8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Orientering fra Årsmødet i DCH den 07.02.2017.
Beslutning
Der blev givet en kort orientering fra Det Centrale Handicapråds årsmøde
den 7. februar 2017. Der var enighed om fra de deltagne medlemmer, at
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årsmøde denne gang ikke gav meget stof til eftertanke, og at håbet er, at
årsmødet næste år, vil have noget mere indhold.

9. Næste møde den 30. marts 2017 – 02-2017
a. Særligt til drøftelse til næste møde
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring
Beslutning
a. Erindringslisten ajourført med de i punkt 6a anførte.
b. Der er et ønske om at modtage besøg af en idrætskonsulent, som
kan fortælle noget om idræt for børn med særlige behov.

10. Eventuelt.
Intet.
Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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