REFERAT
Møde nr. 08-2018
Torsdag den 29. november 2018 kl. 17.00 – 19.30,
Lokale 187, 1. sal Rådhuset, 7500 Holstebro
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:
Ole Andersen
Gæst:
Centerleder Lene Holm – pkt. 6.a
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 08-2018 den 29.11.2018.
2. Godkendelse af referat nr. 07-2018 den 20.09.2018.
3. Høringer mv.
4. Orientering fra formanden - herunder
5. Budget 2018 – Handicaprådet.
6. Aktuelle drøftelser
a. Forsikringsspørgsmål Ledsagelse v/ Lene Holm kl. 17.00
b. Borgerinddragelse v/ Jan
c. ”Anbefalinger til Byrådet” – Tilgængelighed.
Opsamling af temaet ud fra eksempler jvf. referatet fra den 20. september 2018 pkt. 6.a.
d. Mødekalender 2019 (vedlagt dagsordenen) v/ Sekretariatet
e. Planlægning af juleafslutning v/ Sekretariatet.
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
9. Næste møde bliver den 13. december 2018.
10. Eventuelt.
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1. Godkendelse af dagsorden nr. 08-2018 den 29.11.2018.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 07-2018 den 20.09.2018.
Godkendt.
3. Høringer mv.
a. Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence)
 Høring – Etablering af kaffevogn – Socialafdelingen (høringsfrist
20.09.2018) – der er afgive et tillæg til det udarbejdet høringssvar.
 Høring – Børne- og Ungepolitik 2018 for Holstebro Kommune (høringsfrist 05.11.2018) Høringssvar er fremsendt.
b. Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
Intet.
Beslutning
a. Der blev en dialog vedr. udførelsen og besvarelsen af høringssvar.
Vita, der står for udarbejdelsen af høringssvar, har behov for en ændring
af, hvordan høringssvarene udføres. I dag foregår dialogen pr. mail, men
Vita mener, at der er behov for dialog og et fælleskab i forbindelse med
udarbejdelse af høringssvarene. Som det er nu, bliver det ofte et høringssvar, udarbejdet af DH medlemmer, hvor forvaltningsmedlemmer og
politikkere ikke sætter noget aftryk
Det blev derfor besluttet, at når der udsendes høringsmateriale, så vurderer Vita, om der er brug for at rådet mødes sammen med chefen for
området. Nogle høringssvar vil kunne udarbejdes uden et møde. Denne
vurdering tager Vita sig af. Er der behov, drøftes det med formanden for
Handicaprådet.
Forløbet med ”Kaffevognen” blev drøftet, og viser med alt tydelighed,
hvor vigtigt det er, at der bliver en drøftelse af, hvad høringsmaterialet indeholder, så der derved undgås misforståelser. Derfor vil en ændring af
principperne for hvordan der afgives et høringssvar, være en god ide.
NB. DH – repræsentanterne vil gerne være en del af et lille udvalg, når
der skal vælges kaffevogn mv.

4. Orientering fra formanden - herunder
a. Meddelelser
 Henvendelse fra Dansk Handicap Forbund.
 Henvendelse fra isaac Danmark.
b. Det Centrale Handicapråd
c. Danske Handicaporganisationer
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Beslutning
a. Henvendelserne blev drøftet, og vil blive udsendt til orientering.
Henvendelsen fra isaac Danmark, der skrives der tilbage, at Handicaprådet vil vende tilbage, hvis der er noget der ønskers yderligere drøftelse.
b. Intet.
c. Intet.

5. Budget 2018 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for nov. 2018 til orientering.
Beslutning
Taget til efterretning.
6. Aktuelle drøftelser
a. Forsikringsspørgsmål Ledsagelse v/ Lene Holm kl. 17.00
b. Borgerinddragelse v/ Jan
c. ”Anbefalinger til Byrådet” – Tilgængelighed.
Opsamling af temaet ud fra eksempler jvf. referatet fra den 20. september 2018 pkt. 6.a.
d. Mødekalender 2019 (vedlagt dagsordenen) v/ Sekretariatet
e. Planlægning af juleafslutning v/ Sekretariatet.
Beslutning
a. Lene Holm uddelte materiale, hvori der belyses, hvorfor og efter hvilke
anbefalinger, at reglerne for kørsel i egne biler er blevet præciseret.
Problematikken er, at ledsager altid er blevet ansat uden bil, men at nogen har valgt at lægge egen bil til, mod betaling fra brugere. Kommunens
forsikring dækker ikke ved uheld og ulykker, når egen bil bliver benyttet.
Reglerne er derfor blevet præciseret, at det ikke længere er tilladt at benytte egen bil til kørsel sammen med brugeren.
Der blev efterfølgende en drøftelse af, at der er eksempler på, at nogen,
der har ledsagerordning, ikke længere kan gøre nogen af de ting, de
gjorde før, f.eks. familiebesøg, biografture mv.
Forsikringsadministrationen har undersøgt ved andre kommuner, hvordan de gøre, og det viser sig, at nogen kommuner tillader kørsel, og andre gøre ikke
Reglerne skal selvfølgelig overholdes, men DH-repræsentanterne opfordre også til, at der ses på, hvad bruger og pårørende har brug for. Og
kan man ikke gøre det på en måde, om der så er andre muligheder. Det
giver begrænsninger i ledsagerordningen. Og det må i sidste ende handle om, at få opgaverne løst.
b. Der blev givet en kort orientering om, hvad der var tænkt med dette
punkt.
De gode og dårlige oplevelser ved inddragelse/manglende inddragelse
ved f.eks. ændring af boligforholde hos vores svageste i samfundet.
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Der blev efterspurgt en drejebog med f.eks. de formelle krav og om hvordan man gør i praksis.
Anette Holm kunne oplyse, at inden for socialområdet, er det korte svar,
at i drejebogen for socialområdet står der, at vi ikke gør noget, uden vi
har inddraget bruger- pårørenderåd. Men det er jo ikke altid, at pårørende er enige i forvaltningens beslutning eller den politiks beslutning.
Samtidig er det vigtigt at huske på, at vi ikke længere bygger institutioner. Man etablere ikke længere tilbud på sammen måde som år tilbage,
har vi i dag en borger, der har brug for et botilbud, så vurderes det individuelt fra borger til borger, hvad der er den bedst mulige individuelle løsning.
c. Materialet fra temadagen er blev drøftet. Det nye byråd har ikke set anbefalingerne, og det blev derfor besluttet, at udsende dem til det nye byråd til orientering.
Sekretariatet vil i fælleskab med formanden udsende materialet.
d. Godkendt
e. Juleafslutningen for Handicaprådet vil blive afholdt på Rådhuset.

7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Skredsande
De var rigtig godt tilpasse. Der er blevet ansat mere sundhedsfaglige personale. Det betyder, at der er flere fastansatte og derved skal der ikke benyttes
vikarer i samme omfang som tidligere. Det giver ro, da det faste personale
kan få det til at fungerer ved sygdom og ferie, uden der skal indkaldes vikar.
Det var de pårørende meget glade for. I forbindelse med Frikommune forsøget, er der mulighed for køb af ekstra ydelser. Det vurderes dog blandt pårørende og brugere, at det er meget dyrt.
Der har været afholde et møde i Tilgængelighedsudvalget (TGU) sammen
med Teknik og Miljø, referatet fra mødet vil blive lagt på hjemmesiden.

8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Opdatering - Temadag for kommunale Handicapråd – ingen deltog i
temadagen.
b. VISO-konferencen den 4. december 2018 – Jørgen Ahler, Irene Neesgaard ønsker at deltage.
c. Årsmøde i Det Centrale Handicapråd den 5. februar 2019. Er udsendt
den 06.11.2018.
Beslutning
Taget til efterretning.
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9. Næste møde bliver den 13. december 2018.
a. Handicappolitik
b. Ajourføring af erindringslisten
Beslutning
Erindringslisten blev ajourført.

10. Eventuelt.
Sættes på erindringslisten
Sygedomsforebyggelse blandt fysiske og psykiske handicappede.
Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi i Holstebro Kommune håndterer sygedomsforebyggelse blandt fysiske og psykiske handicappede.
Punktet vil blive sat på erindringslisten.
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