Referat
Møde nr. 04-2018
Torsdag den 24. maj 2018 kl. 17.00 – 19.30
Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset.

Medlemmer:
Jørgen Ahler, Vita Hagelskjær, Jan Schmidt Nielsen, Mona Engmark, Ellen
Margrethe Nielsen, Jens Kr. Hedegaard, Bodil Pedersen, Ole Andersen, Anette
Holm, Dagny Kloster
Fraværende:
Vita Hagelskjær – suppl. Irene Neesgaard deltager i stedet.
Mona Engmark – ingen suppl. deltager

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden nr. 04-2018 den 24.05.2018.
Godkendelse af referat nr. 03-2018 den 15.03.2018.
Høringer mv.
Orientering fra formanden
Budget 2018 – Handicaprådet.
Aktuelle drøftelser
a. Besøg af idræts- og bevægelseskonsulent Henriette Madsen kl. 17.00
b. Frikommuneforsøg og Ferieledsagelse ny lov v/ Anette Holm og Christina Nielsen kl. 17.30
c. Vedtægt for Holstebro Handicapråd godkendt i Byrådet den 24. april
2018 og vil blive uploadet til hjemmesiden v/ sekretariatet.
d. Kørselsordning for mennesker med handicap v/ sekretariatet
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
9. Næste møde bliver den 21. juni 2018.
10. Eventuelt.
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden nr. 04-2018 den 24.05.2018.
Godkendt

2. Godkendelse af referat nr. 03-2018 den 15.03.2018.
Godkendt

3. Høringer mv.
a. Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence)
1. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp
2. Kvalitetsstandard for ældre- og plejeboliger
3. Forslag til pejlemærker for Rammeaftalen 2019-20
Der er afgivet følgende høringssvar:
4. Demensstrategi
5. Det fremtidig Birkehøj
b. Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
Intet.
Beslutning
a. Der er et ønske fra DH-medlemmerne i Handicaprådet, at ved de store
høringer, bliver mulighed for at få faglig hjælp af forvaltningen, ved en
evt. udarbejdet af et hørringssvar.
Handicaprådets DH-medlemmer ønsker kontakt til Ældrerådet, for at aftale følgende:
- At Ældrerådet udarbejder et høringssvar på de høringer, der vedr.
de + 60 årige (ældre), og Handicaprådet udarbejder høringssvar
på de høringer, der vedr. Handicaprådet.
Jens Kr. Hedegaard vil drøfte dette med Ældrerådet ved deres næste
møde den 21. juni 2018.
b. Intet.

4. Orientering fra formanden - herunder
a. Meddelelser
b. Det Centrale Handicapråd
c. Danske Handicaporganisationer
a. Årsmøde 2018 – ingen ny dato.
Beslutning
Intet.

5. Budget 2018 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for maj 2018 til orientering.
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Beslutning
Orientering givet.

6. Aktuelle drøftelser
a. Besøg af idræts- og bevægelseskonsulent Henriette Madsen kl. 17.00
- Hvordan arbejdes der med idræt og børn i denne kommune, og
- Hvordan arbejdes der specielt med børn med forskellige former
for handicap?
b. Frikommuneforsøg og Ferieledsagelse ny lov v/ Anette Holm og Christina Nielsen kl. 17.30
c. Vedtægt for Holstebro Handicapråd godkendt i Byrådet den 24. april
2018 og vil blive uploadet til hjemmesiden v/ sekretariatet.
d. Kørselsordning for mennesker med handicap v/ sekretariatet
Sagsfremstilling
Efter sidste møde i Handicaprådet, har der været rettet henvendelse til
Det Centrale Handicapråd, med spørgsmål om en oversigt over, hvad
der tilbydes af kørsel til mennesker med handicap. De oplyste mig følgende:
”Jeg kan godt forstå, at spørgsmålet om kørselsordninger for personer
med handicap virker uoverskueligt, idet der er rigtig mange muligheder
for kørsel. Dette gælder både i regionalt- som i kommunalt regi. Det Centrale Handicapråd ligger desværre ikke inde med en opdateret oversigt
over de forskellige kørselsordninger. Transportministeriet fik i 2007 udarbejdet rapporten ”Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med
handicap, april 2007”, som findes på ministeriets hjemmeside.
Rapport om
koerselsordninger for mennesker med handicap - 2007.pdf

Jeg vedhæfter en rapport udarbejdet af Doloitte i 2013, som kan give jer
et indblik i de forskellige ordninger. I kan også prøve at tage kontakt til
Transport- , Bygnings- og Boligministeriet, da jeg ved, at Deloitte har udarbejder en rapport til ministeriet i 2017 (måske 2016), som jeg også
tænker, kan bruges til at give et overblik over de forskellige kørselsordninger. Denne rapport indeholder, så vidt jeg er orienteret, også andre
kørselsordninger end specifikt kørselsordninger for personer med handicap.”
Kommissorium
Deloitte kørselsordninger 2013.PDF

Derefter rettede jeg henvendelse til Trafikministeriet, der oplyse mig om
følgende:
”Den af Deloitte udarbejdede befordringsanalyse er blevet til hovedsageligt på foranledning af Finansministeriet, hvorfor den også er forankret
der. Afrapporteringen af analysen er endnu ikke offentliggjort.
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Deloitte har dog tidligere orienteret om særskilte relevante resultater fra
analysen i forbindelse med tilbagemelding til de kommuner, der leverede
data til analysen. Du kan måske derfor i første omgang overveje at tage
kontakt til Deloitte, som muligvis kan være dig behjælpelig med konkrete
resultater og/eller indsigter i de specifikke forhold, som du er interesseret
i. Deloitte kan kontaktes på koebenhavn@deloitte.dk.
Subsidiært kan du overveje at tage kontakt til Finansministeriet.”
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
a. Henriette gav en god orientering om, hvordan hun arbejder, hvad hun
arbejder med, og hvilke samarbejdspartner hun benytter sig af.
Vedlagte PowerPoint blev gennemgået.

Handicaprådet
2018.pdf

b. Frikommuneprojektet blev gennemgået og vedlagte PowerPoint blev
benyttet.
Følgende emner vedr. frikommuneforsøget blev drøftet:
Baggrund/historik
- Indgangen i frikommunenetværket
- Det overordnede formål med forsøgene (øget frihed for borgeren og bedre anvendelse af ressourcerne)
Frikommunestruktur og –organisering
- 7 kommuner: Herning, Skive, Randers, Favrskov, Silkeborg, Aabenraa og
Holstebro
- De 3 ansøgningsrunder
- Behandling i Økonomi- og Indenrigsministeriet, Folketinget, fagministerierne og kommunernes kommunalbestyrelse
- Tværgående styregruppe og projektledergruppe
Gennemgang af de forskellige forsøg
- Overblik over forsøgsrunderne
- Indhold og formål ift. de forsøg, som Holstebro deltager
- Status på forsøgene
Eksempel på case, hvor videokamera skal testes
Kommunikation/formidling til pressen

Der er vedhæftet, ud over det benyttede PowerPoint - 3 tilkøbsfolder
samt et informationsmateriale vedr. teknologi til pårørende.
Anette og
Folder_Tilkøb
Folder_Tilkøb
Folder_Tilkøb
Christinas endelige oplæg
ekstratilhjælp.pdf
Handicaprådet
ekstra
d.hjælp_rengøring.pdf
24. maj 2018.pptx
ekstra hjælp_i plejebolig.pdf

Infomateriale til
pårørende om frikommuneforsøg vedr. teknologi maj 2018.doc

Referat – Holstebro Handicapråd
Side 4

Ferieledsagelse v/ Anette Holm
Vedr. ferieafholdes, blev der vedtaget lov pr. 1. januar 2018.
Da det er en kan lov, er det nu op til hver enkelt kommune, hvordan
man ønsker loven udmøntet/anvendt.
I Holstebro Kommune vil ferieafholdelse blive en del af frikommuneforsøget forstået på den måde, at der vil være mulighed for at gøre tilkøb til ferie. Det betyder, at det er de enkelte tilbud der definerer,
hvordan tilbuddet tilbydes brugerne. Der vil altid blive udført en individuel vurdering, inden bevilling til ferie, da der vil være/ kan være borgere, der ikke kan være væk i længere tid.
Retten til ferie er op til 4 dage.
c. Til efterretning.
d. Til efterretning.

7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Jørgen:
TGU er af Byggesag inviterer, sammen med Trafik og Park, til et møde, hvor
der kan tages en dialog om generelle tilgængeligheds krav.
Næste møde mellem TGU og Teknik og Miljø bliver i november, da mødet i
maj er aflyst – tingen er blevet løst hen ad vejen.
Jan:
Udtræder af bruger- pårørenderåd på Welschsvej, og Ellen Margrete fortsætte som repræsentant for Handicaprådet i Brugerråd Center for Psykiatri.

8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
 24. oktober 2018 – Temadag for Kommunale Handicapråd i Ålborg.
Følgende ønsker at blive tilmeldt:
Jørgen, Jan, Bodil, Ellen Margrete, Mona og Elisabeth. Vi mangler en tilbagemelding fra Vita.
 4. december 2018 – Nyborg Strand – VISO-konferencen 2018 – tema er
endnu ikke offentliggjort.
 28. november 2018 – Aarhus – KL’s Handicap- og Psykiatrikonference.

9. Næste møde bliver den 21. juni 2018.
a. Særligt til drøftelse til næste møde.
b. Ajourføring af erindringslisten
Beslutning
a. Erindringslisten:
Værgemål – besøg at jurist Emil Bonnerup Christensen
”Anbefalinger til Byrådet” – opstart af temadrøftelse.
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b. Ingen ajourføring.

10. Eventuelt.
Intet.
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