REFERAT
Møde nr. 01.2019
Torsdag den 21. februar 2019 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:
Anette Holm, Bodil Pedersen, (Jytte Dideriksen deltager i stedet), Søren Buch
Gæst:
Thomas Born Smidt, skolechef, kl. 17.00
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 01-2019 den 21.02.2019.
2. Godkendelse af referat nr. 09-2018 den 13.12.2018.
3. Høringer mv.
4. Orientering fra formanden
5. Budget 2019 – Handicaprådet.
6. Aktuelle drøftelser
a. Orientering om skoleområdet v/ skolechef Thomas Born Smidt kl. 17.00
b. Evaluering af årsmødet – Det Centrale Handicapråd
c. Evaluering af 2018 v/ alle
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
9. Næste møde bliver den 14. marts 2019.
10. Eventuelt.
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden nr. 01-2019 den 21.02.2019.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 09-2018 den 13.12.2018.
Godkendt.
3. Høringer mv.
a. Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence)
Ingen.
b. Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
1. Høring Sundhedsaftaler 2019-2023 – høringsfrist 13.02.2019
2. Høring reviderede kvalitetsstandarder Træningsindsatsen – høringsfrist 11.02.2019
3. Høring Ledsagerordningen – høringsfrist 11.02.2019
Beslutning
Intet.
4. Orientering fra formanden - herunder
a. Meddelelser
b. Det Centrale Handicapråd
c. Danske Handicaporganisationer
Beslutning
intet
5. Budget 2019 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for februar 2019 til orientering.
Beslutning
Taget til orientering.

6. Aktuelle drøftelser
a. Orientering om skoleområdet v/ skolechef Thomas Born Smidt kl. 17.00
- Hvordan ser det ud på skoleområdet efter omorganiseringen af skoleområdet, her tænkes bl.a. også på inklusion mv.
- Hvilken betydning har det for det handicappede barn?
- Hvordan er status lige nu og hvordan fungerer det for det handicappede barn – nu og fremad?
- Hvordan er den nye skolestruktur – set med det handicappede barn /
forældres øjne?
- Hvordan går det/ fungerer inklusionen for det handicappede barn og
hvordan har forældrene det med inklusionen?
b. Evaluering af årsmødet – Det Centrale Handicapråd
c. Evaluering af 2018 v/ alle
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Beslutning
a. Thomas gav en grundig og meget interessant gennemgang af skoleområdet efter skolereformens start og hvor langt de er kommet i udformningen.
De brugte Power Point sendes med referatet ud.
Handicaprådet opsummerede efter gennemgangen følgende:
Besøg på en af destinationerne i ”Specialkompetence Holstebro” – kunne f.eks. være Storå Skolen, sammen med skolelederen, repræsentanter
for skolebestyrelsen og måske ”nogle” medarbejdere.
Ønsket er at høre om er følgende:
- Hvordan ser det ud på skoleområdet efter omorganiseringen af skoleområdet, her tænkes bl.a. også på inklusion mv.
- Hvilken betydning har det for det handicappede barn?
- Hvordan er status lige nu og hvordan fungerer det for det handicappede barn – nu og fremad?
- Hvordan er den nye skolestruktur – set med det handicappede barn /
forældres øjne?
- Hvordan går det/ fungerer inklusionen for det handicappede barn og
hvordan har forældrene det med inklusionen?
Der er et ønske om et besøg den 25.april, Thomas vender tilbage.
Derudover er der et ønske om evt. af få en rundvisning f.eks. på Nørreland eller Ulfborg, og får en orientering om Styrkeklasser. Punktet vil blive dagsordensat til næste gang.
b. Det var et ok årsmøde. Der manglede et godt og indholdsrigt oplæg, som
kan medtages til brug i egne Handicapråd.
Årsmødet startede med ”Kampen mod kommunen” – og det er lidt ærgeligt, da der jo er mange forskellige repræsentanter med til årsmødet.
Selvfølgelig er der stadig området, der ikke helt fungerer som ønsket.
c. Udsættes til næste møde.
Der blev drøftet, om formanden for Center for Menneskerettigheder evt.
kunne komme på besøg, og hjælpe os med, hvordan vi kan få handicapkonventionen til at spille ind i handicaprådets arbejdet. Samtidig kunne
hun måske være behjælpelig med at igangsætte en dialog, hvis Byrådet
skal have udarbejdet en handicappolitik. Hvordan man få handicapkonventionen til at blive et aktivt i vores videre arbejde. Måske kunne der inviteres andre med, så vi bliver bredt repræsenteret.
Punktet genoptages næstes gang.
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Intet.
Beslutning
Intet.
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8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Intet.
9. Næste møde bliver den 14. marts 2019.
a. Ajourføring af erindringslisten
10. Eventuelt.
Forespørgsel fra DH-repræsentanterne til Søren Buch (fraværende pga.
sygdom)
DH repræsentanterne fremkom med følgende spørgsmål, som er blevet
drøftet i DH regi:
Socialministeriet har udsendt et danmarkskort over ”omgørelsesprocenter
for ankesager for børnehandicapområdet” for 2017.
Dette kort viser, at børnehandicapområdet har en omgørelsesprocent på
58% i 2017, hvor den var 48% i 2017. Landsgennemsnittet i 2017 er 52%.
Det kan ikke ses, hvad stigningen dækker over, og hvad det er udtryk for.
DH-repræsentanterne vil gerne drøfte dette på næste møde i Handicaprådet:
at der gives en orientering om, hvad det handler om, og hvorfor der er en
stigning på næsten 10% fra 2016 til 2017.
Punktet dagsordensættes på næste møde i Handicaprådet.
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