REFERAT
Møde nr. 02-2018
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 17.00 – 18.30,
Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 02-2018 den 22.02.2018.
2. Godkendelse af referat nr. 01-2018 den 18.01.2018.
3. Høringer mv.
4. Orientering fra formanden
5. Budget 2018 – Handicaprådet.
6. Aktuelle drøftelser:
a. Oplæg om fokus på Pårørende-og Bruger - en undersøgelse på Socialområdet v/ Line Rørholm og Anette Holm kl. 17.00
b. Orientering om Rammeaftalen – Det Social området 2019-2020 v/ Anette
Holm
c. Orientering om ”Anbefalinger fra Handicaprådet til Byrådet i Holstebro
Kommune” v/ de medlemmer, der også var en del af rådet i sidste periode (er udsendt)
d. Vedtægt og forretningsorden for kommende periode v/ Jens Kr. Hedegaard (er udsendt)
e. Ajourføring af pjecen – Hvad kan Handicaprådet gøre for dig? v/ Jens Kr.
Hedegaard (er udsendt)
f. Emner og forslag til punkter til kommende møder i Handicaprådet v/ alle
7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg og
arbejdsgrupper.
8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
9. Næste møde den 15. marts 2018.
10. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 02-2018 den 22.02.2018.
Pkt. 9 slettes, og resten godkendes.

2. Godkendelse af referat nr. 01-2018 den 18.01.2018.
Godkendt.

3. Høringer mv.
a. Afgivelse af høringssvar til det politiske niveau (råds-kompetence)
Intet.
b. Høringssvar til forvaltningsniveau – til efterretning (formands-kompetence)
Intet.
Beslutning
Ingen.

4. Orientering fra formanden - herunder
a. Meddelelser
b. Det Centrale Handicapråd
Aflysning af Årsmødet i Det Centrale Handicapråd.
c. Danske Handicaporganisationer
Beslutning
Intet.

5. Budget 2018 – Handicaprådet.
Budgetopfølgning for februar 2018 til godkendelse.
Beslutning
Godkendt.

6. Aktuelle drøftelser
a. Oplæg om fokus på Pårørende-og Bruger - en undersøgelse på Socialområdet v/ Line Rørholm og Anette Holm kl. 17.00
Sagsfremstilling
Socialafdelingen har fokus på pårørende samarbejde og forsøger hele tiden at kvalificere dette. Således er der etableret en i socialafdelingen
tværgående netværksgruppe for Pårørendesamarbejde.
Denne gruppe har arbejdet med forskellige muligheder for at gennemføre
interviews med pårørende i centrene og det ser ud til at der nu er basis
for at igangsætte et samarbejde med studerende fra VIA hvor studerenReferat – Holstebro Handicapråd
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de fra ergoterapeutuddannelsen kobles på processen med at gennemføre fokusgruppeinterviews. Samtidig er det et krav at de studerende slutteligt formidler deres resultater. Her kunne et forslag være at arrangere
et arrangement for pårørende og medarbejdere og ledere – under overskriften ”Det gode pårørendesamarbejde”.
b. Orientering om Rammeaftalen – Det Social området 2019-2020 v/ Anette
Holm
Sagsfremstilling
Punktet har været behandlet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den
18. januar 2018, hvor det blev besluttet, at Handicaprådet skulle orienteres. Udskrift af referatet er vedhæftet denne dagsorden.
Bilag

Dagsordenspunkt
Rammeaftale - det sociale område 2019-2020 behandlet på mødet 18 januar 2018 kl 08 00 (Mødelokale 187) i Social- og Sund

c. Orientering om ”Anbefalinger fra Handicaprådet til Byrådet i Holstebro
Kommune” v/ de medlemmer, der også var en del af rådet i sidste periode (er udsendt)
d. Vedtægt og forretningsorden for kommende periode v/ Jens Kr. Hedegaard (er udsendt)
e. Ajourføring af pjecen – Hvad kan Handicaprådet gøre for dig? v/ Jens Kr.
Hedegaard (er udsendt)
f. Emner og forslag til punkter til kommende møder i Handicaprådet v/ alle
Beslutning
a. Punktet blev drøftet.
Det vil give god mening at interviewe de pårørende men også medlemmerne i bruger- og pårørende rådene.
Der er, for de eksisterende valgte i bruger- og pårørende rådene, brug
for at få en viden om, hvad de pårørende tænker om det arbejde som
brugerpårørende rådene udfører. De sidder jo alle på vegne af pårørende, Det vil derfor være godt, om der evt. kunne komme konkrete spørgsmål i spørgeguiden om bruger- pårørende rådene.
Det opleves som en god mulighed for at få fat i noget tavs viden, som vi
måske bør vide. Kan være en bekræftelse og/eller opleves som en ny viden. Det kan også give anledning til at spørge ind til det enkelte samarbejde – hvad kan man, som pårørende ønsker sig, at bruger- og pårørende rådene og Handicaprådet bruger sin tid på?
Også at spørge de pårørende om, hvilke anbefalinger de kunne have til
kommune men også anbefalinger til andre pårørende.
DH medlemmerne fremførte, at det er en god ide at inddrage VIAs studerende i processen af fokusgruppe interviews.
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De viste power point medsendes referatet.
Bilag

Pårørendesamarbej
de - Handicaprådet 22.02.18.pptx

b. Der blev givet en orientering om den rammeaftale, der blevet behandlet
på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 18. januar 2018.
En gang om året bliver udviklingstendenserne behandlet. Der er arbejdet både med børne- og ungeområdet samt voksenområdet. Resultatet
af arbejdet er blevet præsenteret og derefter behandlet på et politisk
møde.
Der er udarbejdet et samlet materiale for de 19 kommuner i Region
Midtjylland. Materialet, der er indleveret, tegner et billede af, at der er en
ny tendens af kompleksitet, der viser sig ved de sammensatte diagnoser. Det betyder, at de tilbud der skal bruges og den metode, der skal
benyttes, også skal være anderledes. Det betyder også, at der skal udarbejdes fleksible botilbud til disse sammensatte diagnoser.
Sammensatte diagnoser kan f.eks. være, at mange med udvikling hæmning også kan få fysiske diagnoser. Samtidig er der mange opgaver der
tilgår kommunerne for regionspsykiatri. Det betyder også, at kommunerne skal have en anden beredskab end tidligere.
En tendens, der også viser sig er, at der kommer flere senhjerneskadede borgere, men også at der afspejler sig en følgevirkning af misbrugs
psykiatri, f.eks. depression og demens. Der er en stor gruppe, der handler om en tilgang af sårbare unge, og en stor gruppe af disse unge, er inden for autisme området.
Der er 6 temaer, der er viser den gennemgående efterspørgsel eller
konsekvens som samtlige kommuner i Regions Midtjylland har indgivet.
Og det der er svaret fra Holstebro Kommune er, at tendensen er en tilgang af unge borgere med kombinations diagnoser, sårbare unge og
autisme forstyrrelsen. Også det hænger godt sammen med den regionale tendens.
c. Der blev givet en kort orientering om tilblivelsen af ”Anbefalinger fra
Handicaprådet til Byrådet i Holstebro”.
Anbefalingerne indeholder de emner, som det opleves, at man er optaget af, som er blevet nedskrevet anbefalingerne. - At blive bekræftet og
at vi bliver ved med at sætte på emnerne dagsordenen.
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Det er derfor vigtigt, at vi finder ud af, hvad konkret der skal prioriteres,
og derefter udarbejde materiale til Byrådet, som de så kan arbejde videre med.
Vita har været til møde i landsforeningen LEV og der blev det oplyst, at
der mange steder bliver nedlagt Handicapidrætsforeninger, da bredde
idrætten overtager. Det er en tendens, der hilses velkommen i Handicaprådet.
d. Forretningsorden og vedtægten tilrettes og den politiske proces vedr.vedtægten kan igangsættes.
e. Pjecen vil blive tilrettet og lagt som en side på Holstebro.dk
g. Følgende punkter blev drøftet og vil blive påført erindringslisten:
o Henriette Madsen vil blive inviteret til et møde i Handicaprådet.
o Flex trafik mv. er på erindringslisten
o Faldet fra 150 til max 80 personer til diskotek – oplysninger fra
LEV. Dette er efter man har fjernet mulighed for ledsagelse til kørsel – Der er diskotek 1 gang om mdr.
o Frikommuneordning – Frikommuneforsøg.
o Ledsagelse til ferie, hvor man kan søge om at få en ledsager med
på ferie. Ændret regler.
o Værgemål – herunder:
 Regler for vægemål og udfordringen.
 Hvad anbefaler man og hvad må man.
 Administrerer økonomi – vi gør det ikke andre gør det.
 Ældreområdet og bosteder.
 Økonomisk værge og personlig værge.
 Generelt at blive klogere.
o Borgerinddragelse – herunder:
 En drøftelse af, hvordan bliver borger inddraget i forbindelse
med nye tilbud, og om det evt. kunne formuleres principper.
 Nye tilbud - Hvornår giver det mening af blive inddraget. Give nogle anbefalinger.
o Revidering af Handicappolitikken.

7. Orientering fra Handicaprådets bruger- og pårørenderåd, underudvalg
og arbejdsgrupper.
Vita – Hyldgården:
Er begyndt at få hjemmesygeplejerske fra Skovang – det betyder, at der ikke
er så mange forskellige skift, som da sygeplejerskerne kom fra hjemmeplejen.
Jørgen – Skredsande:
Det var et godt møde, og mødet var med et engageret personale.
Tilgængelighedsudvalget v/ Jørgen: Der blev givet en kort orientering.

8. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
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Intet.

9. Næste møde 15.marts 2018
a. Særligt til drøftelse til næste møde.
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring.
Beslutning
Se pkt. 6.f.
10. Eventuelt.
Intet.
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