REFERAT
Møde nr. 07-2018
Torsdag den 20. september 2018 kl. 17.00 – 19.30,
Center for Sundhed - Mødelokale 1 - Nordfløjen - 1. sal, Stationsvej 35
Medlemmer:
Jørgen Ahler, Vita Hagelskjær, Jan Schmidt Nielsen, Mona Engmark, Ellen
Margrethe Nielsen, Jens Kr. Hedegaard, Bodil Pedersen, Ole Andersen, Anette
Holm, Søren Buch,
Fraværende:
Anette Holm
Vita Hagelskjær – Bent Follesen deltager i stedetGæst:
Rundvisning ved centerleder Lene Holm fra kl. 16.30 – 17.00 i Center for Sundhed

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 07-2018 den 20.09.2018.
2. Godkendelse af referat nr. 06-2018 den 30.08.2018.
3. Høringer mv.
4. Orientering fra formanden
5. Budget 2018 – Handicaprådet.
6. Aktuelle drøftelser
a. ”Anbefalinger til Byrådet” – udvælgelse af tema.
Materiale udsendes sammen med dagsordenen.
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
9. Næste møde bliver den 29. november 2018.
10. Eventuelt.
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden nr. 07-2018 den 20.09.2018.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 06-2018 den 30.08.2018.
Godkendt.
3. Høringer mv.
a. Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence)
Høring – Overtagelse af det regionale tilbud Saustrup – Socialafdelingen
(høringsfrist 01.10.2018)
Høring – Etablering af kaffevogn – Socialafdelingen (høringsfrist
20.09.2018)
b. Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
Intet.
Beslutning
a. Saustrup blev drøftet, kommentarer fremsendes til Vita, der vil færdiggøre høringssvaret.
Høringssvar vedr. etablering af kaffevogn – overvejelserne fra DH medlemmerne blev drøftet. Der vil blive indbudt til et møde med Socialchef
Anette Holm, hvor DH medlemmernes overvejelser vil blive drøftet inden
endelig afgørelse i Social- og Sundhedsudvalget.

4. Orientering fra formanden - herunder
a. Meddelelser
b. Det Centrale Handicapråd
c. Danske Handicaporganisationer
Beslutning
a. Jens Kr. Hedegaard har været til møde med formand og næstformand i
udvalget for Tekniskudvalg, direktør Anders Debel samt formand i Ældrerådet og afdelingschef Annette Vognbjerg. Mødet drejede sig om, hvordan der kan sælges flere +65 busbilletter. En mulighed der blev drøftet
var, at udarbejde en publikation, der både kan udleveres, men også publiceres på Holstebro Kommunes hjemmeside. Samtidig også at tilbuddet kom på forsiden af vores hjemmeside, og eller spredes så meget ud
som muligt. Dette kigger Teknik og Miljø på.

5. Budget 2018 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for sept. 2018 til orientering.
Beslutning
Orientering givet.
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6. Aktuelle drøftelser
a. ”Anbefalinger til Byrådet” – udvælgelse af tema.
Materiale udsendes sammen med dagsordenen.
Beslutning
a. Ønsket omkring en revidering af handicappolitikken er blevet drøftet.
Et tema, der går igen i hele materialet er tilgængelighed. Derfor er valget faldet på Temaet Tilgængelighed i bred forstand.
Følgende blev ridset op som emner der kan drøftes:
Musikteateret - Mangler gelænder på den brede trappe. Efterspurgt ad flere
omgange af Tilgængelighedsudvalget.
Besværligt med kørestole ind i salen, og man kan ofte ikke komme til at sidde med sin ægtefælle, eller dem man følges med. Burde være faste retningslinjer for, hvor man som kørestol bruger bliver placeret, og gerne sammen med sit følge.
Dispensation - At kommunen her tænker på, hvem og til hvad der gives dispensation. En ny restaurant, at man sikre, at den bliver tilgængelig for handicappede, og at der ikke givers dispensation.
Når forretninger mv ændre anvendelse, at der ikke gives dispensation for tilgængeligheden.
At der ikke gives dispensation vedr. niveaufri adgange – men at man kigger
på løsninger, der går, at man, når man har en funktionsnedsættelse, kan få
adgang til butikken mv.
Leve et liv, der er så tæt som det normale.
Sikre handicappede – så man giver alle lige muligheder
Sport – handicappede vil gerne dyrke sport, men det er ofte en dyr fornøjelse, da der ikke kan være så mange på holdet, og det derved vil blive dyre for
den enkelte at få haltider.
Mulighed for en pulje, hvor man kan søge pulje om hjælp til betaling af ændringerne, f.eks. til niveaufri adgang.
Gerne vil lave aktiviteter f.eks. sport, små hold, leje sig ind og det bliver dyrt,
og det er svært at få råd til. Kommune havde en pulje som man kan søge til,
hvis der er behov?
Kommunens hjemmeside – at der oprettes en side, hvor der er mulighed for
at skrive om tilgængelighed, her kunne det være tilgængelige restauranter,
oplevelsessteder, hvilken klubber der har sports aktiviteter mm. Siden kunne
benyttes til at henvise til stederne med god tilgængelighed, hvor borgerne så
ville have mulighed for at opdateres sig, men også selv skrive opdateringer
ind.
Dansk Handicap Forbund har udviket en app ”Lige Adgang”. Den henvender
sig til mennesker med et fysisk handicap, og den giver det hurtige overblik
over tilgængelige butikker, caféer og offentlige rum, når man bevæger sig
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rundt i byen med et fysisk handicap. Den kunne så også være tilgænelig fra
siden – der nævnes ovenover.
Skrivelser til kommunen, at der automatisk kvitteres for modtagelse af en
henvendelse, der kommer pr. mail.
Belægningen – belægninger på vore fortove, tove mv. At der her også tænkes tilgængelighed.
Ide – puljemider:
En pulje til at hjælpe med betaling af sportsaktiviteter
En pulje til at hjælpe forretninger til betaling af niveau friadgangsforholde.
På næste møde vil tilgængelighed bliver dagsordensat som et tema, medlemmerne fremkommer med problemstillinger, der vil blive samlet op på mødet, og når materialet er samlet, vil vi inviterer Teknik og Miljø ind til en drøftelse, inden materialet færdiggøres.

7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Skredsande, afd. C
Jan oplyser, at der er faldet ro over afdelingen, og han fornemmer at såvel
beboere som personale og pårørende er meget glade for de forandringer,
der er gennemført siden afdelingen organisatorisk gik over til Mariebjerg.
Frem for alt er der skabt kontinuitet, som bl.a. kommer til udtryk i, at de tidligere så hyppige personaleudskiftninger er stoppet.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Opdatering - Temadag for kommunale Handicapråd.
Ændring - følgende er tilmeldt:
Vita, Jan, Bodil, Ellen Margrete, Mona og Elisabeth

9. Næste møde bliver den 29. november 2018.
a. Forsikringsspørgsmål – ledsagelse v/ Lene Holm
Borgerinddragelse v/ Jan
Mødekalender 2019 v/ sekretariatet
Planlægning juleafslutning 13.december 2018 v/sekretariatet
b. Ajourføring af erindringslisten
Beslutning
a. Tilgængelighed – problemstillinger – samling
b. Erindringslisten blev ajourført
10. Eventuelt.
Intet.
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