REFERAT
Møde nr. 04-2019
Tirsdag den 28. maj 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:
Mona Engmark, Bodil Pedersen, Ole Andersen, Søren Buch
Gæst: Ingen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 04-2019 den 23.05.2019.
2. Godkendelse af referat nr. 03-2019 den 25.04.2019.
3. Høringer mv.
4. Orientering fra formanden
5. Budget 2019 – Handicaprådet.
6. Aktuelle drøftelser
a. Drøftelse af eventuel etablering af botilbud – Egevænget v/ Jørgen Ahler
og Jan Schmidt Nielsen
b. Danmarkskort – ”omgørelsesprocenter for ankesager for børnehandicapområdet” for 2017 v/ Søren Buch
c. Orientering om henvendelse til Etikos - Christina Busk v/ Anette Holm
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Orientering fra de politiske fagudvalg.
9. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser.
10. Næste møde bliver den 20. juni 2019.
11. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 04-2019 den 28.05.2019.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 03-2019 den 25.04.2019.
Godkendt.
3. Høringer mv.
 Høringsmateriale - udbud – Genbrugshjælpemidler (Høringsfrist den
20.06.2019)
 Høringsmateriale - Udbud - Brystproteser (Høringsfrist den
27.05.2019)
Beslutning
Ikke afgivet høringssvar.
4. Orientering fra formanden - herunder
a. Meddelelser
b. Det Centrale Handicapråd
c. Danske Handicaporganisationer
Beslutning
Intet.

5. Budget 2019 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for maj 2019 til orientering.
Beslutning
Orientering givet.
6. Aktuelle drøftelser
a. Drøftelse af eventuel etablering af botilbud – Egevænget v/ Jørgen Ahler
og Jan Schmidt Nielsen
b. Danmarkskort – ”omgørelsesprocenter for ankesager for børnehandicapområdet” for 2017 v/ Søren Buch
c. Orientering om henvendelse til Etikos - Christina Busk v/ Anette Holm
Sagsfremstilling
Anette Holm har haft rettet henvendelse til Christina Busk fra Etikos med
følgende forespørgsel:
”Hvordan fungerer en konvention og hvad er processen i forhold til landerapporten til FN´s handicapkonvention?”
I Handicaprådet i Holstebro, står vi over for en proces, hvor vi gerne vil
genbesøge vores handicappolitik og samtidig syntes vi, at det kunne give
god mening, at vi i den forbindelse også får forholdt os til FN´s handicapkonvention. Hvordan sættes rammerne for det videre arbejde m.v.?
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I første omgang kunne et samarbejde med Etikos være et inspirationsoplæg til denne proces på f.eks. et kick off møde, hvor deltagerkredsen er:
Handicapråd, Politikker og embedsmænd.”.
Christina Busk har meldt positiv tilbage med følgende:
”Det lyder rigtig spændende og udfordrende og det vil jeg og vi i Etikos
rigtig gerne arbejde sammen med jer om.
Det er jo et komplekst farvand for FN´s konventioner er i disse tider under pres – det er de tydeligst i udlændinge politikken, men det er bare
der hvor de bliver tydeligst udtalt, men konventionerne er også under
pres på mange andre områder i vores velfærdssystem.
Og en Handicap politik fra DH skal, som jeg lige umiddelbart tænker det,
ramme en balancegang der slår et slag for konventionerne og dermed laver en påvirkning på vores styresystemer og tænkningen i samfundet,
samtidig med at den ikke må lægge sig for langt fra det som systemet
kan honorere, for kommer den for langt fra kan den ende med ikke at have en effekt.
I Etikos er vi meget optagede af denne balancegang i vores arbejde ude i
de politisk styrede organisationer – at finde den og gøre den ”livsduelig”,
hvis man kan sige det sådan.
Så i en udarbejdelse af politik skal der både arbejdes med idealer, fakta
og en pragmatisk tilgang til virkeligheden som den er ude i den kommunale praksis – og det kan lade sig gøre.”
Indstilling
Handicaprådet skal tage stilling til, hvordan vi kommer videre herfra. Der
foreslået følgende:
a. At der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor der bliver udarbejdet en
procesplan for forløbet
b. At der bliver taget stilling til, hvad der skal være fokus på i processen
– er det en workshop med input til udarbejdelse af en handicappolitik
og skal der på den workshop inddrages politikker, medarbejder mv fra
Holstebro Kommune?
c. Og hvis ja til dette, skal vi så bede Etikos om at udarbejdet et kort oplæg af principperne af det konventionelle i konversionen?
Beslutning
a. Jørgen og Jan har været på besøg i Tvis og set på bygningerne. Det
er pæne bygninger og et meget stille kvarter. Deres vurdering er, at
det vil være et forkert sted at placerer et nyt boligtilbud, da det ligger i
Tvis – dvs. uden for byen.
Der er ingen personalefaciliteter og ingen fællesarealer, og ingen mulighed for fælles madlavning. Beborene skal have en høj grad af selvhjulpethed, og det vil blive mere en lejlighed som i et hvert lejlighedskompleks.
Der blev forhørt om hvilken målgruppe, der er tale om til sådan et
sted.
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AH – oplyste, at der har borgere, som ikke ønsker et fælleskab, og
hvor et fælleskab ikke er ønskeligt. Der er en trykhed ved, at det er et
”boligfællesskab”, men hvor man har mulighed for at holde sig for sig
selv.
Nogen passer til et lille fælleskab – tilbuddene til borgerne skal tilpasses, så de passer til målgruppen. AH takker for at huset er besøgt og
tilbagemeldingerne herfra.
b. Børne- og Socialministeriet har udarbejdet et danmarkskort, der viser
hvordan omgørelse procenten ser ud på landsplan. Samtidig kan man
trække specifikke talt ud på børne og handicapområdet. I 2017 lå vi
på en omgørelsesprocent på 58 procent. På landsplan var den 52
procent, og vi lå derfor over landsgennemsnittet.
I 2018 har vi en nedgang på 32 procent – til 26 procent, en fint positiv
nedgang i Holstebro, og under landsgennemsnittet.
Der bliver spurgt til,
 hvilke sager omgørelsesprocenten dækker over
 om der f.eks. er statistik over de sager vi selv omgør, og hvad
de sager f.eks. omhandler.
c. Punktet genoptages på næste møde. Der er opbakning til Eticos, og
Anette Holm bibeholder kontakten.

7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Beslutning
Skredsande:
Jan kunne oplyse, at der stadig er utilfredshed med huslejen på Skredsande. Sundhedstjek vil blive drøftet i Handicaprådet, Socialtilsynet har været
på besøg, rapporten er endnu ikke modtaget. Der er arranger sommerferietur for 4. gang, og der er arrangeret festival tur.
Glæder sig over den ro der er faldet over huset samt de arrangementer der
er bliver etableret.
Tilgængelighedsudvalget:
Jørgen – de har været til et møde med Byggesagkyndig, hvor der blev drøftet en forventningsafstemning samt at det vil være godt, at der udarbejdes
referat fra møderne.
Der er blevet udarbejdet skærpet regler for fritagelse for elevator. Der er
kommet ny lovgivning
Der er ny lovgivning vedr. minimums krav – handler om hvor meget der skal
tjekkes f.eks. ved tilgængelighed.

8. Orientering fra de politiske fagudvalg.
JKH gav en kort orientering fra SOU mødet i dag – referatet bliver tilgængelig på hjemmesiden onsdag.
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9. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser.
a. Intet.
10. Næste møde bliver den 20. juni 2019.
a. Ajourføring af erindringslisten
Beslutning
Pkt. 6c - Orientering om Eticos – punktet genoptages
Ankeafgørelser
Budgetforhandlinger

11. Eventuelt.
Intet.
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