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Tilgængelighedsudvalg - TGU
Holstebro Kommune
Møde nr. 02-2015
Torsdag den 19. februar 2015
Referat:
1. Velkomst v/ Jørgen Ahler
Jørgen bød velkommen.
2. Præsentationsrunde.
Alle præsenterede sig, og fortalte kort om baggrunden for at sidde i Tilgængelighedsudvalget.
Direktør Anders Debel og afdelingschef Annette Vognbjerg præsenterede sig ligeledes.
3. Historikken v/ Jørgen Ahler og Benny Vittrup
Da det er første gang Tilgængelighedsudvalgt har fornøjelsen af at hilse på direktør Anders Debel, blev der givet et resume af de mangeartet opgaver og projekter Tilgængelighedsudvalget har været involveret i, i årenes løb.
4. Tilgængelighedsudvalget 2015: (TGU)
a) et udvalg under Handicaprådet
Tilgængelighedsudvalget består af
 1 person udpeget af Holstebro Handicapråd
Jørgen Ahler
 2 personer udpeget af Danske Handicaporganisationer
Benny Vittrup og Trine Flørnæss
 2 personer udpeget af Holstebro Ældreråd
Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Tilgængelighedsudvalget er forankret i Holstebro Handicapråd, og er derfor forpligtet til at holde Rådet orienteret om arbejdet i udvalget.
b) opgaver
På Holstebro Kommunes hjemmesiden har Tilgængelighedsudvalget deres egen side, Denne side siger meget om de mangeartet opgaver udvalget kan blive involveret i.
Efter dette møde er hjemmesiden blevet opdateret med en præcisering af
opgaverne.
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c) Kompetencer
 TGU er optaget af arbejdet fordi vi er overbevist om, at tilgængelighed og livskvalitet er tæt forbundet.
 TGU går ind for dialog og at der skal være plads til sund fornuft.
 TGU tror på vi skal hjælpe hinanden, kommunen skal hjælpe TGU,
så TGU kan hjælpe kommunen.
Tilgængelighedsudvalget har ingen selvstændig kompetence, men stiller
sit til rådighed med vejledning og rådgivning, til enhver der måtte ønske
dette.
Samtidig er det et stort ønske fra udvalget, at udvalgets medlemmer bliver
involveret så tidligt som muligt, da det er nemmere i planlægningsfasen at
få ændret tilgængeligheden, end når de sidste streger er sat.
5. Holstebro Kommunes Handicappolitik.
Der blev fremhævet nogle fokuspunkter i Holstebro Kommunes handicappolitik.
Det er vigtigt at den vedtagne handicappolitik bliver / er synlig i forvaltningerne.
Handicappolitikken skal revurderes 1 gang i hver byrådsperiode, og denne proces er i gang sat.
6. Hvordan finder vi en samarbejdsform / en fælles forståelse, som føre frem
til bedre tilgængelighed for borgerne i Holstebro Kommune?
Følgende blev vedtaget:
1. At der med mellemrum bliver afhold møder mellem Tilgængelighedsudvalget,
Anders Debel og Annette Vognbjerg.
2. Der aftales foreløbige halvårsmøder mellem Tilgængelighedsudvalget, Anders Debel og Annette Vognbjerg – første gang i september 2015. Sekretariatet indkalder.
3. Hvis ikke andet er oplyst, sendes alle forespørgsler mv. til teknik.miljoe@holstebro.dk – de vil så derfra fremsende henvendelserne til rette
modtagere.
4. Når Tilgængelighedsudvalget skal kontaktes, må dette gerne ske til Kultur og
Sundheds ledelsessekretariat via mail ehc@holstebro.dk eller
kultur.sundhed@holstebro.dk eller tlf. 9611 4105.
Sekretariatet sørger for at fremsende materialet mv. til Tilgængelighedsudvalgets medlemmer.
Ref. Elisabeth Haahr Christenen
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