Holstebro Kommunes
Tilgængelighedsudvalg
Referat fra opstartsmøde i Tilgængelighedsudvalget
Til stede ved mødet:
• Anne Lise Slyk, Formand for Handicaprådet
• Bent Vittrup, medlem af Danske Handicaporganisationer, (DH)
• Jørgen Ahler, medlem af Handicaprådet og DH
• Trine Louise Flørnæss, medlem af DH
• Jytte von Seelen, medlem af Ældrerådet
• Poul Lindholt Mikkelsen, medlem af Ældrerådet
• Elisabeth Haahr Christensen, sekretariatsmedarbejder Kultur og
Sundhed.
Velkomst
Anne Lise Slyk bød velkommen til Tilgængelighedsudvalget, som pr.
01.09.2014 er udvidet med 2 medlemmer fra Ældrerådet. Tilgængelighedsudvalget består derfor fremover af 5 medlemmer.
Tilgængelighedsudvalget er et udvalg, der er nedsat og arbejder under Handicaprådet, og refererer derfor direkte til Handicaprådet.
Ældrerådsmedlemmerne refererer, det der findes nødvendigt, til Ældrerådet.
Hovedformål
Tilgængelighedsudvalget har som hovedmål at fremme og forstærke Holstebro Kommunes indsats på hele tilgængelighedsområdet, dels direkte i kommunens regi i tæt samarbejde med kommunens administration, og dels som
underudvalg og høringspart for det nedsatte Handicapråd.
Jørgen Ahler gav nogle eksempler på, hvad det forgangen Tilgængelighedsudvalget har været høringspart i, både i offentligt, kommunalt og privat regi.
Tilgængelighedsudvalget spænder bredt, og stiller sig gerne til rådighed, der
hvor det findes nødvendigt. Tilgængelighedsudvalget er i nogle situationer
også opsøgende i forhold til tilgængelighed.
Opgave
Udvalget har til opgave at beskæftige sig med tilgængelighed til:
• Det fysiske miljø, det vil sige alle former for bygninger og bygningsnære arealer, pladser, veje, fortove, fortovsnedkørsler, parker, parkeringspladser, grønne områder, naturstier, strandarealer m.v.
• Offentlige transportmidler, busser og tog.
• Særlige former for handicapkørsel med taxi, bus og tog.
• Tilgængelighed til information og kommunikation, herunder IT.
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Formalia
• Møde ca. 4 gange om året med referent.
• Diæter udbetales ved de formelle 4 møder om året.
• Kørsel udbetales ved aflevering af køresedler.
• Udgifterne betales af Handicaprådets budget.
• Tilbagemeldinger fra udvalgets medlemmer til respektive råd (Handicapråd, Ældreråd m.v.)
• Hjemmeside oprettes – med link til andre steder.
• Post sendes ud via Elisabeth Haahr Christensen, som også styre journaliseringsdelen.
• Planstyrelsen – Udsendes fra Jørgen Ahler.

Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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