REFERAT
Møde nr. 09-2017
Torsdag den 7. december 2017 kl. 17.00 – 18.30,
Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset.

Medlemmer:
Jørgen Ahler, Mette Jensen, Vita Hagelskjær, Preben Bjerring Jensen, Jens Kr.
Hedegaard, Bodil Pedersen, Ole Andersen, Anette Holm, Dagny Kloster.
Fraværende:
Ingen
Gæst:
Ingen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 09-2017 den 07.12.2017.
2. Godkendelse af referat nr. 08-2017 den 02.11.2017.
3. Høringer mv.
4. Orientering fra formanden.
5. Budget 2017 – Handicaprådet.
6. Aktuelle drøftelser
a. Revideret BPA-håndbog - til orientering i Handicaprådet v/ Anette Holm
b. Orientering om Lyksborgvej – er udsendt den 27.11.2017 v/ Anette Holm
c. Opfølgning på politisk behandling af ”Anbefalinger fra Handicaprådet til
Byrådet i Holstebro Kommune” v/ Jens Kr. Hedegaard.
d. Afslutning og afrunding af rådsperiode 2014-2017 v/ alle.
e. Udpegning til Handicaprådet i rådsperiode 2018-2021 v/ Elisabeth Haahr
Christensen.
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
9. Næste møde bliver i ny rådsperiode.
10. Eventuelt.

Referat – Holstebro Handicapråd
Side 1

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 09-2017 den 07.12.2017.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 08-2017 den 02.11.2017.
Godkendt
3. Høringer mv.
a. Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence)
Intet.
b. Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
Intet.
Beslutning
Intet.

4. Orientering fra formanden - herunder
a. Meddelelser
b. Det Centrale Handicapråd
c. Danske Handicaporganisationer
Beslutning
Intet.
5. Budget 2017 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for november 2017 til godkendelse.
Beslutning
Godkendt.
6. Aktuelle drøftelser
a. Revideret BPA-håndbog - til orientering i Handicaprådet v/ Anette Holm
Sagsfremstilling
Visitation & Rådgivning udarbejdede i 2011 en håndbog til brugere af
BPA-ordningen. Formålet med håndbogen er at præsentere alle praktiske oplysninger vedr. BPA-ordningen, herunder hvad det vil sige at være
arbejdsleder og arbejdsgiver, ét samlet sted.
I begyndelsen af 2017 udarbejdede Socialafdelingen kvalitetsstandarder
for alle bevillingsområder, herunder BPA. Handicaprådet afgav høringssvar på kvalitetsstandarden for BPA den 9. februar 2017.
I forlængelse heraf har Visitation & Rådgivning opdateret håndbogen til
brugere af BPA-ordningen.
Ud over en generel gennemskrivning med henblik på at sikre så læsevenlig og letforståelig en håndbog som muligt er der foretaget de nødvendige opdateringer og ændringer.
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Den reviderede håndbog indeholder således nu:
- En præcisering og uddybning af serviceniveauet – f.eks. vedr. ferie og weekendophold samt forsikringer. De beskrevne afsnit er i
overensstemmelse med kvalitetsstandarden for BPA.
- Opdaterede links og henvisninger til alle relevante hjemmesider.
- Ny vigtig lovgivning og information, f.eks.:
o At det fra den 1. januar 2018 er lovpligtigt, at alle arbejdsgiverforeninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverrollen, godkendes af Det Sociale Tilsyn.
o At det er en betingelse for selv at kunne varetage arbejdsgiveransvaret, at borgeren er omfattet af obligatorisk Digital
Post for virksomheder.
Bilag
Håndbog i
Borgerstyret Personlig Assistance - BPA.pdf

b. Orientering om Lyksborgvej – er udsendt den 27.11.2017 v/ Anette Holm
c. Opfølgning på politisk behandling af ”Anbefalinger fra Handicaprådet til
Byrådet i Holstebro Kommune” v/ Jens Kr. Hedegaard.
d. Afslutning og afrunding af rådsperiode 2014-2017 v/ alle.
e. Udpegning til Handicaprådet i rådsperiode 2018-2021 v/ Elisabeth Haahr
Christensen.
Beslutning
a. Der blev givet en orientering om de ændringer, der træder i kraft pr. 1. januar 2018. Ændringerne skyldes, at der er kommet nogle nye regler på
området som så er blevet indskrevet i materialet. Der er f.eks. nye regler
om, at borgeren fremover skal omfattes af digital post for virksomheder
samt at der er blevet skærpede reger for deres rolle som arbejdsgiver.
b. Der blev givet en orientering om det nye påtænkte bolig-fællesskab på
Lyksborgvej. En gruppe af pårørende og interesse organisationer har
været inviteret ind til en dialog om, hvordan man bedst indretter et sådant
tilbud.
Det har ikke været en let proces, idet det er åbent hvem målgruppen er –
dog bortset fra, at det er defineret, at det er et tilbud til gruppen af borgere, der ikke har brug for et døgndækket tilbud. De skal dog kunne profitere af at være en del af et fællesskab.
c. Har været behandlet i SOU og ØK, og i By den 19.12.2017. Anbefalingerne er blevet vel modtaget.
d. Jens Kr. Hedegaard vil gerne takke for det rigtige gode samarbejde, der
har været i rådet i denne periode.
e. Der udsendes vedtægt og forretningsorden inden mødet i januar 2018.

7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Intet.
Beslutning
Datoen får årsmødet undersøges og meldes ud til det nye handicapråd.
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Jørgen gav en orientering fra det sidste møde i TGU, referatet bliver tilgængeligt på hjemmesiden efter den 24. januar 2018 (vi skal have ny hjemmeside, som gå i luften pr.24. januar 2018).
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
Intet.
Beslutning
Intet.

9. Næste møde bliver i ny rådsperiode.
a. Særligt til drøftelse til næste møde.
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring m.h.p afslutning i Rådet.
Beslutning
a. Intet, afventer det nye Handicapråd.
b. Erindringslisten blev ajourført og vil blive medsendt dagsordenen til det
nye råds første møde.

10. Eventuelt.
Dagny Kloster
Vil foreslå, at vi fremover indtænker Biblioteket, når vi taler idræt for børn og
unge, eksempelvis, ved at indbyde bibliotekschef Henrik Zacho til et møde i
Handicaprådet.
Overrækkelse af Handicappris
Overrækkelsen af Handicappris – den blev uddelt fredag den 2. december
2017 til TTH Special Olympics. De gør et stort frivilligt arbejde i lokalforeningen. Her kunne det også være et forslag, at indbyde dem til et møde i Handicaprådet.
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