Referat

Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune

Mandag den 24. februar kl. 17.15 – 19.45
Mødelokale 1 (i kælderen) Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

Medlemmer:

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk
Tina F. Nicolaisen
E tfni@lejre.dk
Dato: 18. marts 2020
J.nr.: 17/14865

Jan Andersen – Scleroseforeningen (Formand)
Ivan Mott – Udvalget for Teknik & Miljø (Næstformand)
Christian Plank – Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Martin Stokholm – Udvalget for Erhverv & Turisme
Rikke Zwisler – Udvalget for Børn & Ungdom
Erik Rønnekamp Holst – Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (Orlov)
Søren Bo Hansen (V) – Stedfortræder for Erik R. Holst
Christian Fjeldsted Andersen – Udvalget for Kultur & Fritid
Erik Jørgensen - Hjernesagen
Karin Zwisler - Dansk Fibromyalgiforening
Bjarne Jørgensen – Diabetesforeningen
Nelli Øvre Sørensen - SIND
Michael Korn - Polioforeningen

Referent:
Tina F. Nicolaisen, Udvikling & Kommunikation
Afbud:
Ivan Mott, Martin Stokholm, Karin Zwisler; Anders Bredsdorff
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden og velkommen til gæster (17.15 – 17.25)
Herunder orientering om eventuelle justeringer af sidste mødes referat.
Beslutning:
Dagsorden godkendt

2.

Styrkelse af samarbejdet mellem Handicaprådet og Lejre Kommune (17.25 – ca. 19.00)
På møde den 24. april 2019 blev der mellem Handicaprådet og Lejre kommune truffet beslutning om at
styrke samarbejdet mellem Lejre kommune og Handicaprådet.
Beslutningen indebærer, at (relevante) centercheferne årligt deltager i et møde med Handicaprådet;

•
•

hvor planer (årsplaner og eventuelle investeringsoversigter) for året gennemgås
hvor det drøftes i hvilke sager Handicaprådet direkte bliver involveret og i hvilke sager
Handicaprådet skal være høringspart

Handicaprådet har prioriteret 3 indsatsområder ud fra centrenes årsplaner og vil på dette møde i
dialog med centercheferne aftale hvordan Handicaprådet kan bidrage til indsatsen.
Punktet vil indeholde:
• Intro til til de 3 indsatser Handicaprådet har udpeget som områder de ønsker involvering i (v. Jan
Andersen – 10 min)
• Kort præsentation af indsatserne (v. centercheferne: Lone Lykke Marker, Helle Dydensborg og
Thure Dan Petersen – ca. 20 min til hver præsentation og dialog)

A. Kerneopgaven Aktivt og selvstændigt liv – indsats 2 ”Fælles om familierne” – v. centerchef Lone
Lykke Marker:
Udviklingsprojektet ’Fælles om Familierne’ er et ’søsterprojekt’ til ’Din indgang’ og arbejder også med
afsæt i samarbejdsmodellen ’Én familie, én indgang’. ’Fælles om Familierne’ er finansieret af
puljemidler fra Socialstyrelsen frem til ultimo 2021. Formålet med udviklingsprojektet er at udvikle en
struktur omkring samarbejdet med familier med et barn med handicap, der understøtter, at
familiernes egne ressourcer, behov og bud på løsninger kommer i centrum i en samlet og
helhedsorienteret plan.

I 2020 er der særligt fokus på:
• At etablere et stærkt samarbejde og rum for udveksling af gode erfaringer med de øvrige
kommuner, der modtager støtte fra Socialstyrelsen til at arbejde med samarbejdsmodellen
• At gennemføre et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på tværs af ’velfærdsområderne’.
organisationens kompetencer til at afholde tværfaglige møder sammen med borgerne. Forløbet gennemføres af Typ
(konsulentfirma)
• At udvikle en model for at belyse om og hvor der er en økonomisk effekt af ’Fælles om
Familierne’

B. Kerneopgaven Trivsel og læring – indsats 12 ”Flere børn og unge bliver hjulpet tidligt inden
problemerne vokser sig store” v. centerchef Helle Dydensborg
Formålet er at støtte børn og unge der oplever udfordringer tidligt og i det almindelige miljø
(børnehave, skole, hjem, fritid), så antallet af børn og unge, der har behov for mere omfattende
støtte og indsatser senere i livet nedbringes .
i 2020 er på:
• fortsat implementering af de nye redskaber og samarbejdsstrukturer (Familiedialog, den
digitale værktøjskasse og de koordinerende teams i hver skoledistrikt) gennem
kompetenceudvikling og deling af gode erfaringer
• procesevaluering med fokus på, hvordan samarbejdet opleves af henholdsvis forældre og
fagpersoner
Der følges i 2020 op på, om den forholdsmæssige andel af det samlede budget, som anvendes til
forebyggende og tidlige indsatser blandt de 0-22-årige, øges. Det gælder både på almenområdet og
på det specialiserede børneområde.

C. Kerneopgaven Fællesskaber og fritid – indsats 2 ”Bevæg dig for livet” v. centerchef Thure Dan
Petersen (udsættes til handicaprådsmødet den 27. april)
Lejre Kommune er udpeget som visionskommune for Bevæg dig for Livet. Målsætningen er, at 75 pct.
af borgerne i Lejre Kommune skal være idrætsaktive i 2025. Samtidig skal 50 pct. af borgerne i Lejre
Kommune være idrætsaktive i en forening.
Der er udpeget følgende målgrupper for indsatsen:
• Børn og unge uden for fællesskabet
• Børnefamilieforældre
• Seniorer
• Borgere med handicap
• Borgere der skal fastholde eller genskabe tilknytning til arbejdsmarkedet
• Borgere med senhjerneskade eller psykisk sygdom
I 2020 skabes særlig fokus på målgrupperne:
• Børn og unge uden for fællesskabet
• Børnefamilieforældre
• Seniorer
Der udarbejdes konkrete handleplaner for disse målgrupper i tæt samarbejde med de lokale
foreninger.

D. Evt. Kerneopgave Trivsel og lægering – indsats 15 ”Udvikling af specialtilbuddene om
specialundervisning v centerchef Helle Dydensborg
Formålet er at forsætte udviklingen af tilbuddene med henblik på at børn og unge effektfuldt støttes
i den almindelige skole og SFO, tæt på de lokale skolemiljøer.
I 2020 er der fokus på:
• At undersøge behov og muligheder for yderligere etablering af specialundervisningstilbud i
sammenhæng med distriktsskolerne
• Sikre fælles indblik i, hvordan ressourcerne anvendes, såvel på den enkelte skole som på
tværs af skolerne
• Herefter drøftrelse i Handicaprådet om, hvilke medlemmer der involveres i hvilke indsatser
(v.Jan Andersen – ca. 20 min.)
Beslutning:
Ad A: ”fælles om familierne”:
Handicaprådets deltagelse i indsatsen:
Repræsentanter fra Handicaprådet mødes med projektleder Gitte Porsmose, hvor projektets faser og
hovedindsatser drøftes, og hvor det besluttes, hvor og hvordan Handicaprådet bedst bidrager med sin
viden.
Endvidere var der enighed om, at projektrepræsentanter inviteres til at deltage i et handicaprådsmøde
senere i projektperioden, med henblik på at få en status på projektet, men også for at få indsigt i, hvad
der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer efter hensigten.
Repræsentanter fra Handicaprådet der deltager i indsatsen: Michael Korn og Erik Rønnekamp Holst
Navne på repræsentanter sendes til Lone Lykke – som vil orientere Gitte Porsmose.
Ad B: ”flere børn og unge bliver hjulpet tidligere”:

Den fortsatte implementering af Familiedialog indebærer blandet andet en afdækning af; hvordan
værktøjet bliver brugt, hvem der bruger det og om det fungerer, hvornår det er vigtigt at en familie
bruger det, hvornår starter lærerne en dialog op mv.
Processen omkring evalueringen er ikke tilrettelagt endnu, men Handicaprådet vil blive involveret når den
er tilrettelagt. Handicaprådet vil blive inviteret til en drøftelse med Helle Dydensborg, hvor indsatsen
gennemgås og hvor der tages beslutning , hvornår og til hvad repræsentanter fra Handicaprådet
involveres i.
Repræsentanter fra Handicaprådet der deltager i indsatsen: Rikke Zwisler + Anders Bredsdorff
HCR sender navne til Helle Dydensborg.
Ad D: Udvikling af specialtilbuddene
Handicaprådet har pt. ikke ressourcer til at gå ind i flere indsatsområder, så denne indsats involverer de
sig ikke i.
Hvis Center for Børn & Læring laver markante ændringer på området, vil Handicaprådet blive orienteret
herom.

Øvrige områder Handicaprådet er involveret i:
• 23. september 2020 skal alle offentlige hjemmesider opfylde tilgængelighedskrav,
herunder skal alle administrative processer skal være off tilgængelige. Denne indsats
involvere en drøftelse med en repræsentant fra Handicaprådet vedr. hvad/hvilke
områder der er vigtigst at tage fat på først.
Bjarne Jørgensen er kontaktperson.
• Jan Andersen er udpeget til at deltage i den videre proces omkring arbejdet med færdiggørelsen af
handicappolitikken, herunder deltage i dialogmøde med Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
(USSÆ) i april måned.

3.

Handicappolitik (19.00 – 19.15)
Status på processen omring Lejre Kommunes handicappolitik.
V. Jan Andersen
Beslutning:
Handicappolitik er ikke godkendt.
Handicaprådet er inviteret til dialogmøde med USSÆ på Allerslev rådhus 31/3 kl. 14 – 16. Mødet skal
afklare forhold vedr. formuleringer i udkast til Handicappolitik.
Nelli Øvre Sørensen og Christian Plank forbereder indlæg vedr. borgernes/LK ansvar/pligter.
Jan Andersen forbereder punkt vedr. ibrugtagning.

4.

Nyt fra arbejdsgrupper (19.15 – 19.30)
•
•
•

Plejecentre (Nelli , Jan)
Bevæg dig for livet (Bjarne)
Tilgængelighedspulje (Ivan, Bjarne, Jan)

V. Jan Andersen
Beslutning:
Bevæg dig for livet: Har deltaget i ét møde. 3 gode oplæg. Opfattelse af at styregruppen indtil nu har
arbejdet på det overordnede niveau. Til efteråret skal der sættes fokus på mennekser med handicap.
Tilgængelighedspuljen.
a. Hvalsø Kulturhus
Center for Service & Ejendomm forbereder underhåndsudbud af handicaptoilet
Forhold vedr. gulv er endnu ikke afklaret.
b. Jan har modtaget klager over at tilgængelighedsarbejder ikke anvendes efter hensigten. Fremadrettet
skal HCR sikre sig, at brugerne anvender arbejderne korrekt.

5.

Gensidig orientering (19.30 – 19.40)
Emner af relevans for de øvrige medlemmer af Handicaprådet
Beslutning:
Michael: Patientforening har indstillet Michael til regionsudvalget.
Lejre Kommune har ikke fået bevilget penge fra sundhedsministeriet til oprettelse af sundhedscenter.
Jan: Man sørger selv for at skaffe stedfortræder, hvis man ikke kan deltage i et handicaprådsmøde.
Deltager i KKR (Kommune Kontakt Rådet).
Økonomi: Holde øje med økonomien i forbindelse med de øgede udgifter der kan komme i forbindelse
med deltagelse i arbejdsgruppemøder.
Bjarne: Der er givet penge til opsporing af type 2 diabetes. Frontpersoner uddannes til at opspore.

6.

Eventuelt (19.40 – 19.45)

Beslutning:

