REFERAT
Møde nr. 02-2019
Torsdag den 14. marts 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:
Ole Andersen (ingen stedfortræder)
Gæst: Ingen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 02-2019 den 14.03.2019.
2. Godkendelse af referat nr. 01-2019 den 21.02.2019.
3. Høringer mv.
4. Orientering fra formanden
5. Budget 2019 – Handicaprådet.
6. Aktuelle drøftelser
a. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedr. Center for Handicap v/ Anette
Holm
b. Drøftelse af eventuel etablering af botilbud v/ Anette Holm
c. Status vedr. Lyksborgvej v/ Anette Holm
d. Besøg og rundvisning på en skole med ”Styrkeklasser”, og en orientering
herom. (Genoptaget fra sidst møde)
e. Danmarkskort – ”omgørelsesprocenter for ankesager for børnehandicapområdet” for 2017 v/ Søren Buch
f. Evaluering af 2018 v/ alle
g. Status ”Kaffevognen” v/ Anette Holm
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
9. Næste møde bliver den 25. april 2019.
10. Eventuelt.
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden nr. 02-2019 den 14.03.2019.
Pkt. 6.e udsættes til næste gang. Dagsorden derefter godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 01-2019 den 21.02.2019.
Godkendt.
3. Høringer mv.
Ingen.
4. Orientering fra formanden - herunder
a. Meddelelser
b. Det Centrale Handicapråd
c. Danske Handicaporganisationer
Beslutning
Ingen.
5. Budget 2019 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for marts 2019 til orientering.
Beslutning
Orientering givet.
6. Aktuelle drøftelser
a. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt vedr. Center for Handicap v/ Anette
Holm
Sagsfremstilling
SocialtilsynMidt har 4. januar 2019 fremsendt tilsynsrapport for 2018
vedr. Center for Handicap. Rapporten er udarbejdet på baggrund af
driftsorienterede tilsynsbesøg i perioden 26.09.2018 – 13.11.2018 i Center for Handicap. Flere afdelinger er besøgt, og der er på baggrund
heraf udarbejdet én samlet rapport.
Rapporten tager udgangspunkt i kvalitetsmodellen og offentliggøres på
Tilbudsportalen.
Tilsynet vurderer overordnet, at Center for Handicap lever op til kravene
jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.
Indstilling
Til orientering.
b. Drøftelse af eventuel etablering af botilbud v/ Anette Holm
c. Status vedr. Lyksborgvej v/ Anette Holm
d. Besøg og rundvisning på en skole med ”Styrkeklasser”, og en orientering
herom. (Genoptaget fra sidst møde)
e. Danmarkskort – ”omgørelsesprocenter for ankesager for børnehandicapområdet” for 2017 v/ Søren Buch
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f. Evaluering af 2018 v/ alle
Beslutning
a. Tilsynsrapport fra Socialtilsynet
Anette Holm gav en kort orientering om de 7 pejlemærker Socialtilsynet
har gennemgået på Center for Handicap.
Besøget har været afholdt af flere omgange og har været både anmeldte
og ikke anmeldte.
Der er udarbejdet en rapport på 40 sider, der er ligger tilgængelig på tilbudsportalen. Rapporten konkluderer, at Center Handicap leverer et meget tilfredsstillende produkt og scorer 4.5 på scalaen, hvor 5 er den højeste score.
b. Drøftelse af evt. etablering af botilbud
Punkter er sat på dagorden, for at give Handicaprådet mulighed for at
komme med input til et nyt botilbud. Her tænkes der på boliger, beliggende i Tvis, med adresse på Egevænget. Her har overvejelserne været, om
det kunne være mulighed for etablering af et botilbud.
Kunne det f.eks. kobles sammen med noget at de tilbud, vi har i dag eller
skal det være noget helt selvstændigt?
Der vil blive udsendt tegninger af boligerne sammen med referatet.
c. Status botilbuddet Lyksborgvej
Anette Holm gav en kort status på botilbuddet Lyksborgvej.
Der bor 6 personer i botilbuddet og målgruppen er unge mennesker, der
er udviklingshæmning eller har en autisme spektrum forstyrrelse.
Personalet har arbejdet rigtig meget med tilgange og støtte, hvordan er
det, den enkelte kan tilpasse, og hvordan tilpasser vi os den enkelte?
Der udarbejdes individuelle planer, for hver enkelt beboer. Derved tilpasses indsatsen over for den enkelte, ud fra de behov der.
Lyksborgvej har et fælleshus, hvor der udbydes fællesspisning og aktiviteterne. Her må man tage venner med.
Succesen for Lyksborgvej er ”klare rammer”, og ”stor ledelsesfokus” at
medarbejderne skal udvise empati og omsorg og er tilsted i nuet.
Den gode læring er, at der skal være ledelse tæt på.
d. Besøg og rundvisning – Storåskolen 25.04.2019
Mødet den 25.04.2019 vil blive holdt på Storåskole. Elisabeth tager kontakten og arrangerer.
Måbjergskolen bliver udflyttet til Ellebækskolen, og Børne- og Familieudvalget har været på rundvisning. Der startes med indflytning af indskoling
pr. 01.05.2019.
Når Måbjergskolen er kommet på plads i Ellebækskolen, vil Handicaprådet gerne en tur på besøg. Punktet er sat på erindringslisten.
Der blev forespurgt til de besparelser, der i øjeblikket er på skoleområdet. Det er forventet, at det er almenområdet, der kommer til at holde for,
og ikke specialområdet.
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Der blev forespurgt til børn med psykiske handicap, der ikke går i skole
måske pga. deres handicap eller diagnoser. Hvordan er situationen i
Holstebro?
Skoleværingsproblematikken arbejdes der meget med i Holstebro Kommune. Der er problemer med skoleværing, men det der kigges på er,
hvad kan der gøres i institutionerne, er det eleverne der skal tilpasse os,
eller er det os der skal tilpasses eleverne? Der er igangsat en skoleværingsstrategi. Samtidig har vi personale ansat, der er specialiseret inden
for området.
e. Udsat til næste gang.
f. Evaluering af 2018
Punktet blev udsat på sidste møde, men følgende blev drøftet:
Der blev drøftet, om chef for ligebehandling, Institut for Menneskerettigheder Maria Ventegodt 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.
Der arbejdes videre med at inviterer Maria Ventegodt, at opfordre til at
byrådet deltager, f.eks. en kick off –måske som et eftersyn af handicappolitikken.
Indledning af processen vil blive udarbejdet af Anette Holm samt Elisabeth. Herunder at undersøge om Maria Ventegodt kan deltage, hvornår
det passer og hvad prisen er.
Høringssvar
Der blev femført, at høringsfristerne er for korte, og at det går ud over
kvaliteten. Vil gerne at der kan afholdes et Handicaprådsmøde inden afgivelse af høringssvar.
Den vedtagne beslutningen for høringsproceduren, der blev behandlet
på møde den 29.11.2018 indsættes herunder:
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
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møde. Denne vurdering tager Vita sig af. Er der behov, drøftes det
med formanden for Handicaprådet.
g. Status ”Kaffevognen” v/ Anette Holm
Anette Holm gav en orientering om at ”Kaffevognen processen” kører.
Et team på Biblioteket, og et team fra Handicapområdet mødes og vil udveksle ideer og tanker. Til de borger der skal arbejde med kaffevognen,
vil der blive tildelt en kontaktperson, som vil være med eller være i nærheden, alt efter hvad der er behov for.
Der er fremsat en ide om, at det måske ikke skal være en vogn, men at
det måske kan være en fast disk. Der er dog intet besluttet endnu og
Handicaprådet vil få en tilbagemelding, når arbejdet er længere fremme.

7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Karen Margrethe - Center for Psykiatri
Der har været brugerrepræsentation i de ansættelsesudvalg, der har været
nedsat, og det havde været positivt. Der er, så vidt muligt, brugerrepræsentation, fra det sted pgl. skal ansættes.
Brugerrådet er nu for Center for Psykiatri, og valg til rådet skal fremover ske
ved en valghandling. Der er derfor blevet udarbejdet et materiale til det formaliseret samarbejde. Der vil fremover også være repræsentation af ledelsen og derudover skal der vælges 5 til 7 medlemmer – brugere og personale.
Jan Schmidt-Nielsen Skredsande afd. C (en afdeling af Mariebjerg)
Der sker mange gode ting på Skredsande. Der forsøges nu, at få en fast tradition om en årlig ferie med beboerne. Det blev forsøgt første gang i 2018
sidste år, med succes, og det er nu meningen, at der skal kører hvert år
fremover. Det ser beboerne frem til.
Tilgængelighedsudvalget
Kommunen er blevet rigtig gode til at Tilgængelighedsudvalget bliver inviteret med inden start af byggeprojekter.
TGU er inviteret til et møde om Slagterigrunden i marts 2019.
TGU har været i Nørreport Centrets og kigge på den elevator, der går op til
klinikkerne mv. Der er problemer med, at døren ikke er åbne så længe, at en
person med rollator kan nå at komme ud.
Torvet i Vinderup og anlægget – den har Tilgængelighedsudvalget selv henvendt sig på.
Mht. den nye biograf, da har Tilgængelighedsudvalget henvendt sig til ejerne, for derved at få mulighed for at være med fra start. Men der er ikke kommet nogen raktioner fra ejerne, trods flere henvendelser fra TGU. Sagen er
nu en byggesag, og derved bliver TGU inviteret ind til dialog og drøftelse
med kommunens folk.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Intet.
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9. Næste møde bliver den 25. april 2019.
a. Ajourføring af erindringslisten
Beslutning
 Danmarkskortet er udsat til den 23.05.2019
 Besøg på Måbjergskolen efter udflytning til Ellebæk er sat på – punkter til drøftelse i 2019.

10. Eventuelt.

Referat – Holstebro Handicapråd
Side 6

