Referat

Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune

Mandag den 12. februar 2018 kl. 17.00 – 19.00
Mødelokale 1 (i kælderen) Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk
Tina F. Nicolaisen
E tfni@lejre.dk
Dato: 27. februar 2018
J.nr.: 17/14865

Medlemmer:
Christian Plank – Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Martin Stokholm – Udvalget for Erhverv og Turisme
Ivan Mott – Udvalget for Teknik & Miljø
Rikke Zwisler – Udvalget for Børn & Ungdom
Erik Rønnekamp Holst – Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Christian Fjeldsted Andersen – Udvalget for Kultur & Fritid
Jan Andersen - Scleroseforeningen
Erik Jørgensen - Hjernesagen
Karin Zwisler - Dansk Fibromyalgiforening
Bjarne Jørgensen – Diabetesforeningen
Erik Bahn - Dansk Handicap Forbund
Nelli Øvre Sørensen - SIND

Referent:
Tina F. Nicolaisen, Koncernsekretariat & Udvikling
Afbud:

Dagsorden:
1.

Velkomst og præsentation (17.00 - 17.15)

Beslutning:

Der blev fremsat et ønske om, at der i dagsordenen er et punkt vedr. godkendelse af dagsordenen.

2.

Konstituering af formand og næstformand (17.15 – 17.30)
v. Martin Stokholm
Beslutning:
Jan Andersen blev enstemmigt valgt som formand
Ivan Mott blev enstemmigt valgt som næstformand

3.

Handicaprådets forhold – Præciseringer i forhold til ”Kommunlae Handicapråd – den gode praksis”
(vedhæftet som bilag) (17.35 - 18.15)
•
•
•
•
•
•
•

Handicaprådets sammensætning v. Erik Jørgensen
DCH og Handicaprådets organisation v. Erik Jørgensen
Handicaprådets virkemidler v. Jan Andersen
Handicaprådets møder, mødestruktur og årshjul v Bjarne Jørgensen
Økonomi, mødeindkaldelse, referater og høringssvar v. Tina F. Nicolaisen
Tilgængeligheds betydning v. Erik Bahn
Udvikling v. Jan Andersen

Beslutning:
Punkterne gennemgået, herunder bl.a.:
Handicaprådet er ikke et besluttende råd. Rådets primære formål er, at pege på nogle relevante
problemstillinger, som de enkelte politiske repræsentater kan tage med ind i de stående udvalg.
Ud over at pege på problemstillinger, vil rådet også fremadrettet, i det omfang det er muligt, komme
med løsningssforslag på problemstillingerne.
Der blev udleveret en plan for Handicaprådsmøderne for 2018. Møderne er typisk opdelt i en temadel
og et ordinært møde.
Der udsendes en dagsorden 14 dage før afholdelse af mødet. Referatet udsendes umiddelbart efter et
Handicaprådsmøde, hvor medlemmerne har 7 dage til at komme med bemærkninger mv. Referatet
justeres og sendes endeligt ud senest 14 dage efter mødet og offentliggøres på Handicaprådets
hejmmeside.
Handicaprådet plejer at sende repræsentanter til Det centrale handicapråds årsmøde, men årsmødet
er blevet udsat, og datoen kendes endnu ikke.
Retssikkerhed – Handicaprådet har et fokus på at få retssikkerheden ind i dagsorden.
Tilgængelighedens betydning: Oplæg fra Erik Bahn vedlagt referatet.
Tilgængelighed – tilgængelighedspuljen er ikke blevet brugt i et par år, og er dermed vokset til
1,400.000 kr. Handicaprådet har tidligere prioriteret tilgængelighed i de kommunale bygninger med

offentlig adgang. I perioden fra 1. april til november mødet skal tilgængelighed til de kommunale
færdiggøres. På Handicaprådsmødet i november tilstræbes prioriteret i næste fase.
Ved afbud til Handicaprådsmøderne er det hensigtsmæssig, hvis man sender sin stedfortræder.

4.

Evaluering af Handicappolitik og Kernevelfærdsudvalget (18.20 – 18.30)

v. Jan Andersen
Beslutning:
Evalueringen af Handicappolitikken blev færdig i løbet af efteråret 2017. Hovedkonklusionerne fra
evalueringen var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Én indgang (samme, tovholder, overdrag)
Respekt og tillid
Overholdelse af sagsbehandlingstider
Sagsbehandler dårligt forberedt
Kommunikation både skriftlig (skr. og hjemmeside) samt tale,
Adm. vilje til erkendelse af fejl,
De ansatte siger de rigtige ting, men efterlever det ikke,
Hensyntagen til funktionsnedsættelse
Sagsakter bliver væk/sagsbehandler stopper uden meddelelse til borger.
Mangler en helt grundlæggende forståelse af hvad handicappede er.

Det videre forløb med handicappolitikken afventer Kernevelfærdsudvalgets samlede anbefalinger til
arbejdet med kerneopgaver.
Erik Bahn opfordrer de politiske repræsentanteri rådet til at fremskynde processen med at færdiggøre
opdateringen eller uformningen af en Handicappolitik.

5.

Oplæg og valg af tema for 2018 og evt 2019 (18.35 – 18.55)
Temaforslag: Ulighed i sundhed
V. Jan Andersen
Beslutning:
Det er organisationsrepræsentanternes forslag at emnet for det næste år eller 2 kunne være ulighed i
sundhed.
Målet er, at Handicappede gerne skal kunne opnå den sammen sundhed som andre uden handicap.
Forslaget er, at fokus sættes på mennesker med udviklingshæmning og mennesker med psykisk
sygdom, som bor i eget hjem.

Handicaprådet samlet bakker op om forslaget omkring temaet, men at udviklingen af temaerne
udformes i et samspil mellem organisationsfolk og politikere – så formen på handicaprådesmøderne
bliver dialogbaseret.

6.

Eventuelt (18.55 – 19.00)

Beslutning:
Intet til dette punkt

