Referat

Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune

Mandag den 17. september 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: 11. okt. 2018
J.nr.: 14/948

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, Sekretariat & Udvikling
Afbud:

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden (17.00 – 17.10)
Herunder orientering om eventuelle justeringer af sidste mødes referat.
Beslutning:
Dagsorden godkendt

2.

Lejre Kommunes borgerrådgiver (17.10 –17.30)
1. Januar 2018 fik Lejre Kommune en ny borgerrådgiver. Borgerrådgiveren er blevet inviteret til
handicaprådsmødet for at fortælle om sine indtryk af Lejre Kommune indtil nu, og om hvilket fokus hun
har på sin opgave og rolle som borgerrådgiver.

V. Lene Munck Vilstrup Lejre Kommunes borgerrådgiver

Beslutning:
Beretningen fra Borgerrådgiver kommer i marts 2019.
Borgerrådgiver Lene Wisltrup’s uddannelsesmæssige baggrund: Socialrådgiver og juridisk kandidat
eksamen.
Har en to-delt funktion: forebyggende funktion og den mere klassiske rolle som borgerrådgiver.
Måde at arbejde på: Fokus retssikkerhed og kommunikation – gennem dialog og læring. Bruger det
konkrete som læring for afdelingerne.
Borgerhenvendelser: fra 1. jan – 1. juli: 70 sager/henvendelser. Hvoraf 1/3 af sagerne ikke havde noget
kritisabelt i sig.
Problemstillinger:
I Særdeleshed har der været henvendelser omkring børn med diagnoser.
Borgere oplever ikke at blive inddraget i sagsbehandlingen. Nogle borgere synes selv at de skal drive
processen. Derers oplevelser af sagen bliver ikke taget alvorligt. Får ikke indraget forældrenes viden om
deres børn.
Langsommelighed i sagsbehandlingen – eller får slet ikke svar.
Mangelfuld eller forkert vejledning.
Hvad gør borgerrådgiver:
Starter med at høre borgeren. Medinddragelse af borgerne er vigtig.
Stor åbenhed og stor dilaog. Vil gerne ind på sagsbehandelerniveau og/eller afdelingslederniveau – for
det er der det i værsentlig grad kan gøre en forskel.
Borgerrådgiver er rundt i afdelingerne og undervise i sagsbehandlingstider mv..
Vigtigt at forventningsafstemme – hvilke sagsskridt er der. Hvad er det der gør at sagen trækker ud.

Sp. Oplever borgerrådgiver at nogle borgere går til direktionen – altså uden om borgerrådgiver?
Der koordineres ved henvendelser fra borgere, men en borger må gerne henvende sig til ledelsen eller
borgmesteren uden at borgerrådgiver er involveret.

3.

Tilgængelighedspulje (17.35. – 18.35)
• 17.35-17.40: Indledning v. Jan Andersen
• 17.40-18.05: Status i tilgængelighedsarbejderne v. Jannik Christensen og Ulla Kramer
• 18.05-18.15: Overordnede prioriteringer herunder nedsættelse af arbejdsgruppe v. Jan
•

Andersen og Erik Bahn
18.15-18.35: Drøftelse og prioritering af Tilgængelighedsarbejder rest 2018 og 2019

Beslutning:
GoAdgang har været involveret i gennemgang af de offentlige bygninger og udearealer siden 2013.
KB oprettede en pulje på 500.000 kr til tilgængelighedsindsatser.
Kernevelfærdsudvalget besluttede at Handicaprådet skal involveres i beslutning om anvendelse af
puljen på 500.000 kr. til tilgængelighedstiltag.
GoAdgang har været rundt og besigtige kommunens ejendomme og udearealer.
GoAdgangs primære opgave er at indsamle information/viden om adgangsforhold og formidle disse
forhold.
GoAdgangs rolle er at rådgive om forbedringstiltag.
Registrerer forhold for 7 handicapgrupper. Deres registrering og information henvender sig således til
7 forskellige grupper og ikke handicappede under ét.
GoAdgang arbejder for 30 kommuner.
Startede i Lejre Kommune i september 2013, hvor de valgte 24 bygninger ud. Offentlig administration,
sport og bygninger m.kulturelle formål
I 2014 7 skoler.
I 2016 rådhusene samt børnehaver og forsamlingshuse.
I dag: genbesøger 20 af de første bygninger
2019 – genbesøg på skolerne.
GoAdgang har en mærkningsordning. Det fremgår af hjemmesiden hvilke mærkninger den enkelte
offentlige bygning eller udearealer har, men mærkningen kan også være en fysisk mærkning af en
bygning. Handicaprådet i Lejre Kommune mener, at det kan være en god idé at sætte skilte op for at
indikere tilgængeligheden til en given bygning.
Hvad sker der mellem GoAdgangs 1. registrering og genbesøget : Dialogen med kontaktpersoner fra
kommunen og sporadisk repræsentabnter fra Hcr.
Vigtigt at der bliver meldt tilbage fra kommunen når der sker tiltag/ombyg mv. så GoAdgang kan
opdatere informationer.
Diverse tilgængelighedsforhold i LK
Der har været en del fokus på parkeringspladser og på at gøre dem tilgængelige i Lejre Kommune.
De fleste aktivitetscentre har fået teleslynge.
På den anden side kan det også gå den anden vej – nogle nye løsninger er ikke tilgængelige;
Hvalsø Bibliotek – nye bordløsninger er ikke tilgængelige, hvilket de var før.
Kr. Hyllinge bibliotek – selvbetjeningsløsning betød at et ellers tilgængeligt bibliotek ikke længere er
handicapvenligt.
Vedr. psykiske handicaps – har GoAdgang ikke nogle særlige registreringer for psykisk sygdom.
GoAdgang afventer at organisationerne melder ind, i forhold til hvad der skal med og registerers.
GoAdgang vil gerne registrere, men skal vide hvad de skal registerer.
Tilgængelighedsrapporterne er ved at være færdige og materialet overdrages til kommunerne.

Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe der skal arbejde med tilgængeligghedsindsatser og
prioritering af puljen : Arbejdsgruppen består af:Jannik, Ivan, Jan og Erik Bahn
Bemærkning om at det er vigtigt at der er fokus på alle 7 grupper.
Arbejdsgruppen skal komme med forslag til hvilke fokusområder der skal være.
Arbejdsgruppens forslag skal præsenteret for Handicaprådet.
Handicaprådet beslutter hvilke af de indstillede forslag der skal arbejdes videre med og i hvilken
rækkefølge.
Arbejdsgruppen skal således med afsæt i den viden de har på området dels pege på fokusområder,
dels pege på specifikke tiltag, og komme med forslag til prioriteringer.
Administrationen vil med afsæt i arbejdsgruppens forslag om fokusområde og prioriteringer sætte
priser på de udpegede områder - forbedringsforslag.
Handicaprådet træffer den endelige beslutning om hvad puljemidlerne skal anvendes til.
Et 2-sides forslag af 13. september 2019, udarbejdet af handicaprådets organisationsmedlemmer v.
Jan Andersen m.fl. blev udleveret til mødedeltagerne. Vedlægges referatet som bilag.
På næste møde i Handicaprådet den 19. november skal der være et beslutningsoplæg fra
arbejdsgruppen til fremlæggelse.
Arbejdsgruppen må gerne maile drøftelser og forslag ud, så Handicaprådets medlemmer løbende er
opdaterede.
Novembermødet bliver udvidet grundet punktet om anvendelse af tilgængelighedspuljen.

Drøftelse om demensbyggeriet i Lejre Kommune:
Udbuddet af demensboliger viste sig at være dyrere end beregnet. Der går et nyt udbud ud nu.
I det nye udbud giver man entreprenørerne længere tid til at regne på materialet og til at bygge det –
for ikke at presse entreprenørenr som i forvejen har travlt, og dermed presse dem til at give højere
priser.
Der skal arbejdes mere med demensboliger i årene fremover – et politsik fokus.
Evt få en demens forsker ud.
Handicaprådet mener, at det vil være en god idé at involvere repræsentater/kompetencer fra Hcr, for
at sikre, at der i særlig grad tænkes i tilgængelighed i demensbyggerier
Det skal bemærkes at Erik Bahn bad om at få tilføjet referatet, at han er inhabil i forhold til drøftelsen
af demensboliger, da han har været involveret i projektet privat/arbejdsmæssigt, og dermed sidder
med to kasketter i forhold til problematikken.
Henstilling til direktionen om at involvere en repræsentant fra Handicaprådet i den fortsatte proces
med udbygning af demensboliger.
Evt. tegninger forlægges til høring i Handicaprådet.
Jan Andersen kontaktperson til demensbyggeriet.

Handicappris 2018 (18.40 – 18.50)
Orientering om processen omkring uddeling af Handicapprisen 2018

4.

V. Jan Andersen
Beslutning:
Processen omkring uddeling af Handicapprisen 2018 er gået i gang.
Handicapprisen uddeles den sidste lørdag før den 3. december, hvilklet i 2018 er den 1. december.
Der planlægges en lille reception om formiddagen, hvor prisen overrækkes.
I uge 39 bliver prisen omtalt i pressen og på kommunens hjemmeside.
Man kan indstille personer/virksomheder der har gjort en sælig indsats eller er til gavn for
handicappede. Prisen er på 5000 kr og et diplom.
Borgmester overrækker prisen.

Gensidig orientering (18. 50– 18.55)
Emner af relevans for de øvrige medlemmer af Handicaprådet

5.

V. Jan Andersen
Beslutning:
Erik Bahn: Materiale omkring parkeringspladsen ved Hvalsø Station, har ikke været i høring
Alle byggesager der har en handicapmæssig betydning – skal til høring i Handicaprådet. Skal
indarbejdes som en fast procedure.
Erik Bahn: Kommuneplan: der laves ændringer undervejs – og det er ikke alle svar eller bemærkninger
som borgerne kommer med, som borgerene får direkte svar på. Martin Stokholm svare at det i
kommuneplansprocessen ikke er administrationens opgave at svare på alle specifikke spørgsmål i
forbindelse med en høring. Hvis man vil have specifikke svar må man stille spørgsmålet igen efter
høringsperioden .

Temamøde for Kommunalbestyrelsen om den fremtidige Handicappolitik – den 25. oktober 2018.
Der skal afholdes et seminar for foreninger i Lejre Kommune vedr. børn og unge med synlige og/eller
usynlige handicaps. På seminaret kommer der oplæg fra SUMH (Sammenslutningen af Unge med
Handicap) og Forældrenetværket i Lejre Kommune. Seminaret skal planlægges i en arbejdsgruppe og
der efterspørges en repræsentant fra HCR i Lejre til at deltage i denne planlægning.
Repræsentanten fra Handicaprådet er Bjarne Jørgensen.

6.

Eventuelt (18.55 – 19.00)

Beslutning:

