Referat

Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune
Mandag den 19. november 2018 kl. 17.00 – 20.00
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: 13. december
2018
J.nr.: 17/14865

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

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden (17.00 – 17.10)
Herunder orientering om eventuelle justeringer af sidste mødes referat.
Beslutning:
Dagsordenen godkendt.
Tilbagemeldinger fra sidste mødes referat tages under punkt 6 – Gensidig orientering.

2.

Velkommen til ny projektdirektør Elsebeth Kirk Muff (17.10 –17.20)
1.oktober fik Lejre Kommune en ny projektdirektør; Elsebeth Kirk Muff, som blandt andet har til opgave
at sikre fokus på implementeringen af kommunalbestyrelsens og kernevelfærdsudvalgets anbefalinger
om at styrke kernevelfærden i Lejre Kommune. Elsebeth deltager i mødet, hvor hun ud over kort at

præsentere sig selv, gerne vil i dialog med Handicaprådet om, hvordan Handicaprådet tænker at Lejre
Kommune og Handicaprådet sammen kan skabe endnu bedre oplevelser af velfærd i Lejre Kommune.
Elsebeth deltager i hele Handicaprådets møde.
V. Elsebeth Kirk Muff
Beslutning:
Elsebeth præsenterede sig selv og lagde i sin præsentation vægt på at hendes primære arbejde kommer
til at bestå i at sikre at indsatserne og målene med Vores Sted og Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger
bliver implementeret i Lejre Kommuen. Hun pointerede, at indsatserne skal kunne mærkes af borgerne.
Elsebeth Kommer fra en stilling som vicedirektør i Socialt Udviklingscenter - SUS.
Elsebeths kontaktoplysninger er: elmu@lejre.dk eller tlf.nr. : 40585299.

3. Tilgængelighedspulje (17.20. – 18.20)
a) Oplæg vedr. God Adgangs rapporter og anbefalinger
b) Oplæg vedr. forslag til prioriteringer
c) Handicaprådets drøftelse og behandling af materialet fra henholdsvis God Adgang og
arbejdsgruppen
d) Beslutning om udmøntning af puljens midler (puljen for henholdsvis 2018 og 2019)
V. Jan Andersen
God Adgangs rapporter eftersendes af Jan Andersen.
Beslutning:
Når arbejderne påbegyndes er der 1.085.000 kr. i Tilgængelighedspuljen (585.000 kr. fra 2018 og
500.000 kr. fra 2019).
Arbejdsgruppen der er nedsat i forbindelse med kvalificering og udpegning af tilgængelighedstiltag,
har et helt overordnet mål om, at arbejdet med fordeling af puljemidlerne skal være smidigt og
ubureaukratisk.
Arbejdsgruppen har inddelt de relevante bygninger i 4 hovedgrupper;
• Aktivitetscentre
• Biblioteker
• Kulturhuse
• Sportsfaciliteter

Følgende principper blev opsat som kriterier for udvælgelse af bygninger, som vil blive prioriteret i
forhold til puljemidler til tilgængelighedtiltag;
•
•
•
•

Fokus på hvor bred en målgruppe der bruger bygningerne
Hvor mange der bruger stederne
Geografisk opmærksomhed – fordeling af midler på tværs af kommunen
Fokus på tilgælgelighedsindsatser for mennesker med fysisk handicaps og på mennesker med
psykiske handicaps

•

”Lavthængende frugter”. Iværksætte nogle af de enkle indsatser, som f.eks skiltning og
markeringer, som God Adgang, har beskrevet i rapporterne eller som Handicaprådets medlemmer
har kendskab til.
Øvrige bemærkninger til arbejdet med fordeling af puljemidlerne:
Hvis kommunale bygninger står overfor at skulle renoveres/tilbygges – kan Handicaprådet vurdere
om puljen skal supplere med midler til tilgængelighedsindsatser. Ikke til selve indsatsen omkring
renoveringen eller tilbygningen, da kommunen skal sikre overholdelse af gældende
bygningsreglement, men i forhold til tilgængelighedsindsatser ved de omkringliggende
lokaler/udearealer mv.
Opmærksomhed på, at der politisk kan være taget nogle beslutninger som kan have konsekvenser
for de kommunale bygninger/insitutioner. Kan betyde at der ikke skal prioriteres
tilgængelighedsmidler til området.
Erik Bahn har lavet et foto dokumentation tilbage i 2013. Kontrollere med God Adgangs rapporter
hvor der er lavet forbedringer siden.
Forslag om at køre rundt og besigtige tilstanden.
Forslag til aktiviteter:
Domus Felix Sted med meget dårlig tilgængelighed.
Efter gennemførte tilgængelighedsarbejder skal lokale medier bringe omtale af HCR rolle.
Kr. Hyllinge hallen - supplere de idéer og planer der er i gang, herunder også
handicapparkeringsplads ved Kr. Hyllinge hallen og skolen
Mangler markeringer generelt - gælder hele kommunen.
Beslutning om konkrete indsatser som puljemidlerneskal gå til:
1: Domus Felix.
HCR vil prioritere midler til tilgængelighedstiltag i kulturhuset Domus Felix i Lejre. Tiltagene skal
besluttets i dialog med brugerne af Felix.
Politiske repræsentanter fra HCR vil sætte Domus Felix på dagsorden for næste udvalgsmøde i
Teknik- & Miljø med henblik på beslutning om iværksættelse af tilgængelighedsarbejder i
stueetagen (herunder bl.a. Handicaptoilet) på Domus Felix.
HCR rolle i.f.m. Domus Felix bliver primært af økonomisk karakter, hvor HCR vil støtte arbejdet
med kr. 250.000
2: Indgangsdør i Hvalsø Kulturhus
Vandret repos min. 150 x 150 cm foran indgangsdør etableres.
3: Bramsnæsvighallen
Jf. God Adgangs rapport
4: De lavthængende frugter – markeringer, skiltning mv. rundt i Lejre Kommune

Arbejdsgruppen skal prioritere indsatser på de 3 første områder - de konkrete indsatser skal
administrationen beregne. Indsatser og beregninger forelægges til beslutning på
Handcaprådsmødet i februar 2019.
Strække ben pause (18.20 – 18.35)

4. Handicappris 2018 (18.35 – 19.05)
Valg af modtager af Lejre Kommunes Handicappris 2018, samt gennemgang af 1. december , hvor
prisen overrækkes.
V. Ivan Mott
// BILAG: Kandidater til Handicappris 2018 (Oplistet nederst i dagsordenen)
Beslutning:
To gode forslag.
Apoteket: et positivt initiativ som Handicaprådet gerne ser mere af rundt om i byerne. Men liften
betjenes bl.a af en dødemandsknap, hvilket ikke kan anbefales, da det kræver kræfter at holde
knappen inde.
Handicap-ridecentret: Mange brugere påskønner deres arbejde. De blev også indstillet til prisen
sidste år, og har fortsat deres gode arbejde.
Handicaprådet er enige om at tildeling af prisen går til ridefys.
Nelli tager med Jan ud til rideskolen og snakker med dem.
Handicapprisen overrækkes ved en reception lørdag den 1. december kl 10.30 - 11.30 - i Østergade
i Hvalsø. Borgmesteren forestår prisoverrækkelsen.
Dem der skal hjælpe med at arrangere prisoverrækkelsen mødes i Østergade kl. 09.30.

5. Handicaprådsmøder i 2019 – dato og emner (19.05 – 19.25)
Drøftelse og beslutning af Handicaprådsmøderne i 2019.
Af vedlagte bilag fremgår forslag til datoer for afholdelse af møderne.
Handicaprådets medlemmer kan komme med idéer og forslag til emner til det kommende års
møder.
V. Ivan Mott
// BILAG: vedhæftet
Beslutning:
I 2019 afholdes der Handicaprådsmøder den 18. februar, den 8. april, den 17. juni, den 16. september,
18. november. Fremover skal møderne i HCR afholdes 17.30 – 19.30.
Der spises i 2. del af mødet

Forslag til temaer for 2019 møderne:
•
•
•
•
•
•
•

Tilgængelighed i februar
Ensomhed - ved handicap, sindslidelse, demens mv. Mange mennesker med handicaps oplever en
voldsom ensomhed
Demensboliger
Besøg på et tilgængelighedsprojekt - eventuelt handicaptoilettet på Felix
Økonomi for grupper med handicaps - fattigdom blandt handicappede. Evt. oplæg om
konsekvenserne af at leve i fattigdom
Børn med særlige behov - hvad gør man i Lejre Kommune – har gjort eller har planer om? - Kobles
med borgerrådgiverens rapport. Sættes på september måned
Bevæg dig for livet - Mennesker med handicap.
Jan Andersen kommer med et konkret forslag til temaer for møderne i 2019.

6. Gensidig orientering (19.25 – 19.45)
Emner af relevans for de øvrige medlemmer af Handicaprådet
Beslutning:
Tina: Materiale vedr. parkeringspladsen ved Hvalsø Station har været tilsendt Erik Bahn og Erik
Jørgensen til kommentering den 20. juli.
Tina: Involverer Handicaprådet i flere høringssager. Administrationen arbejder pt. på at finde en løsning
på at sende flere relevante sager til høring i Handicaprådet, men uden at det bliver for mange sager for
Handicaprådet at håndtere.
Tina: Handicaprådets ønske om at blive involveret i de fremtidige demens byggerier i kommunen, vil
blive forelagt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre ved det næste byggeprojekt. Ved sidste
demensbyggeri blev der taget en politisk beslutning om ikke at gøre Handicaprådet til en del af
interessentgruppen.
Jan Andersen:Det Centrale Handicapråds årsmøde 5/2-19 afholdes på Hotel Nyborg Strand. Årets emne
er: Fremtidens Handicappolitik. Deltagere: Jan Andersen og Ivan Mott.
Erik Bahn vil gerne have tilsendt lokalplansmaterialet – vedr. Skolevej. Jan Andersen afviser dette, men
emnet drøftes på mødet 18/2-19.
Nelli: Vil gerne have budgettet på dagsordenen – til september måned.
Christian Fjeldsted: Workshop vedr. Bevæg dig for livet afholdt den 14. november. Fokus – at få flere i
bevægelse – fokus på at få nye målgrupper til at være aktive. Projektet er stadig i en start fase, hvor der
arbejdes på at få lavet en partnerskabsaftale med DGI og DIF.
Elsebeth: Lejre er stadig med i et projekt med Helsefonden, som hedder +DIG. Projektet har blandt
andet et fokus på, at børn der står udenfor fælleskaber kommer til at gå til noget efter skole. Der
afholdes en inspirationsaften den 10. december – med blandt andet deltagelse fra idrætsforeninger og
forældrenetværk. Handicaprådet er også inviteret ved repræsentant Bjarne Jørgensen.

7. Eventuelt (19.45 – 20.00)

Beslutning:
-

Kandidater indstillet til Lejre Kommune handicapprisen 2018
1) Sclerose Lokalforening Lejre afdeling, forslag til Årets Handicappris 2018.

Vi indstiller hermed Ridefysioterapi.com ved fysioterapeut og ride-fysioterapeut Helene Elisabeth Sloth.
Handicap-Ride centeret blev grundlagt i november 2014 på Ellekærgård, Ledreborgalle 18, 4320 Lejre.
Det er et nybygget ride center med gode tilgængelige adgangsforhold, fast underlag på P-pladsen og rampe
til indgangsdøren. Fra P pladsen er det muligt at komme ubesværet ind i den 80 m2 store og opvarmede
rytterstue.
Ridehallen er stor og lys, med fin opvarmet rytterstue, udsyn til ridehallen hvor vi kan følge med i de
ridende børn og voksne. Handicaptoilet findes i forbindelse med rytterstuen. Der findes rampe og lift, så
alle kan komme op på hestene.
Til at betjene patienterne/rytterne er der ansat en stab af hjælpere på i alt 15 personer, heraf er de 3 i
flexjob.
Ridefysioterapi er fysioterapi til hest. Hestene benyttes som behandlingsredskab. På hesten kan man træne
balance, koordination og muskelstyrke på samme tid. Derudover kan hestens bevægelser nedsætte
spasticitet, give bedre kropsfornemmelse og øget velvære.
Der er pt.163 patienter pr. uge, på hold med 3-5 ad gangen. De 15 af patienterne kommer fra Lejre
Kommune.
Blandt diagnosegrupper der har stor gavn af ridefysioterapi er: sklerose, polio, muskelsvind, cerebral
parese, apopleksi, kromosomfejl og andre medfødte funktionsnedsættelser.
Ridecenterets store imødekommenhed og særlige indretning gør, at det er et rart sted at være.
Behandlingen er individuel, selvom det foregår på hold. Ofte rider vi i naturen omkring Ledreborg alle, på
ridebanen eller på en særlig sanse- og balancesti.
Ridefysioterapi.com giver muligheder for at opøve og styrke ride færdigheder helt på den enkeltes
præmisser.
Mange hilsener
Jonna Sinding Westergaard, Bygaden 14 - 4320 Lejre

2) Jeg vil gerne indstille Hvalsø Apotek til årets handicappris 2018.
De har gennemgået en vældig fin modernisering, hvor der også er tænkt på adgang for handicappede. Man
kan komme let og ubesværet ind på apoteket der er lyst og plads og den fine lift de også har fået monteret.
Gør at selv store el crosser kan komme ind, der er automatisk dør åben/ lukning. Jeg har selv afprøvet det.
Og med denne begrundelse vil jeg indstille dem til årets handicappris.

med venlig hilsen. Erik Jørgensen
Kirsebærhaven 20
4330 Hvalsø

