Referat

Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune

Mandag den 18. februar kl. 17.30 – 19.30
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: 8. marts 2019
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:
Ivan Mott,

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden (17.30 – 17.40)
Herunder orientering om eventuelle justeringer af sidste mødes referat.
Beslutning:
Dagsorden godkendt.

2.

Tilgængelighedspulje (17.40 – 18.25)
Beslutning om udmøntning af puljens midler.
Center for Ejendomme og Service fremlægger løsningsforslag vedrørende tilgængelighedsarbejder i

•
•
•

Domus Felix
Hvalsø Kulturhus og
Bramsnæsvighallen

Handicaprådet (hcr) beslutter iværksættelse og rækkefølge af tilgængelighedsindsatser.
Jessie Lynggaard konstitueret centerchef fra Service & Ejendomme og Jannick Christensen
bygherrerådgiver fra Center for Service & Ejendomme deltager i punktet.

V. Jan Andersen
Beslutning:
Jannick fremviste tegninger af forslag til etablering af handicaptoilet, handicap p-plads, ny indgangsdør mv.
i Domus Felix, samt fremlage overslag over omkostningerne hertil.
Bemærkninger fra handicaprådet:
•
•
•
•
•
•

Der er ikke behov for at udvide døren ned til de eksisterende toiletter
Hcr ønsker handicapadgangen via fordøren/hoveddøren.
Anbefaler at dørtryk installeres til handicaptoilettet
Det projekterede rum til stole bør ikke prioriteres, i stedet skal toilettet være størrer – for at
give mulighed for at en person med et handicap kan få en medhjælper med ind på toilettet.
Overvej varme i gulvet
Evt flyt bruser – eller undgå fald i brusegulvet.

Hcr har peget på de første 3 områder, som skal prioriteres i forhold til tilgængelighedsindsatser. Hcr
er dog enig om, at det er vigtigt for rådet at få erfaring med den nye opgave, og derfor iværksættes
ét projekt ad gangen. Start projektet er Domus Felix, og arbejdet med igangsætning af
tilgængelighedsindsatser hertil vil hcr bruge som afsæt for de andre projekter.

Beslutning:
Følgende beslutninger blev taget på handicaprådsmødet:









Tilgængelighedsindsatserne skal ske etapevis. Første etape er Domus Felix, som tilstræbes
at være færdig senest 1. okt (1. nov.)
Næste indsats starter op på mødet i hcr i maj måned. Det planlagte møde den 8. april
flyttes til tirsdag den 14. maj. Næste tilgængelighedsprojekt er Hvalsø Kulturhus. Center for
Ejendomme & Trafik igangsætter arbejdet hermed, og sender materiale med forslag til
forbedringer med dagsordenen – ca. den 6. maj
Indgang til Domus Felix for alle brugere skal være gennem hoveddøren
Pladsen til opmaganisering af stole skal ikke etableres – pladsen skal bruges til at gøre
toilettet større, så der også kan være plads til en handicapmedhjælper
Eksisterende dør ud til gangen til de gamle toiletter skal bibeholdes
Evt prøve at få en ekstra handicapparkeringsplads ind i projektet
Jan og Erik orienteres løbende om løsningerne til Domus Felix, så de får mulighed for at
komme med indspark til Jannick.

3.

Erik Bahns bemærkninger til tilgængelighedsarbejder (18.25 – 18.35)
- 5.a: Domus Felix (bilag)
- 5.b. P-plads ved Hvalsø station (bilag)

V. Erik Bahn

Beslutning:
Hcr har ikke noget ansvar for det der er lavet omkring tilgængelighed ved parkeringspladser ved Hvalsø
station.
Projektet er meget mangelfuldt hvad tilgængelighed angår.
Kommunen er myndighed og skal endeligt godkende projektet mht. lovmæssigheder. Der leves ikke op
til lovgivningen. Hvem det er, der er ansvarlige for at udbedre forholdende, når der ikke leves op til
lovgivningen, ved hcr ikke, og ved heller ikke hvem der skal betale for at få udbedret forholdende så
lovgivningen overholdes?
Lejre Kommune har bedt om en tilgængelighedsrevision, som de har fået. Rapporten indeholder en
beskrivelse af forholdene.
Politikerne skal gerne bringe problematikken videre til administrationen.
Endvidere appelleres der til for eftertiden at få involveret hcr i tide, så den viden hcr har kan anvendes.

4.

Handicaprådets emner i politiske fagudvalg (18.45 – 19.00)
Drøftelse af hvorledes hcr sikrer sig overblik over de politiske sagers vej fra hcr til politiske fagudvalg
V. Jan Andersen
Beslutning:
Problemstilling – at nogle af de emner der belyses i hcr, ikke kommer videre i organisationen. Hcr
foreslår at emner der bliver behandlet i hcr og som gerne skal videre, at rådet specifikt peger på den
pågældende politiker der kan tage et emne med til fagudvalget.
Politikerne er dog lidt skeptiske i forhold til at være garant for at få sager bragt videre ind i
fagudvalgene, da det er udvalgsformændende der har adgangen til administrationen og som er dem
der udformer dagsordnerne til fagudvalgsmøderne.
Det forslås at referaterne fra handicaprådsmøderne sendes til udvalgene , så de er orienteret om
hvilke sager der drøftes på handicaprådsmøderne.

5.

Handicaprådets arbejde i 2019 – dato og emner (19.00 – 19.10)
Beslutning om emnerne for hcr arbejde i 2019 – se bilag
V. Jan Andersen

Beslutning:
Handicaprådsmødet den 8. april flyttes til den 14.maj kl. 17.30 – 19.30.
Handicaprådsmødet den 17. juni flyttes til den 24. Juni. Mødet starter kl. 15.30 med besøg på Huset
Horseager. Det ordinære handicaprådsmøde starter kl. 17.30 – 19.30.

6.

Gensidig orientering (19.10 – 19.25)
Emner af relevans for de øvrige medlemmer af hcr

Beslutning:
Bjarne: Diverse organisationer og patientforeninger samt kommunen har netop opstartet
planlægningen af indsatsen ”Op på hesten igen” – som er et tilbud til borgere med en kronisk lidelse.
Karin: Været på kursus inden for beskæftigelsesområdet –vedr. juridiske forhold. Bemærker at der i
forbindelse med sagsbehandlingsfrister– også skal være frister for, hvornår en sag skal være
færdigbehandlet efter en sag har været i Ankestyrelsen. Lejre Kommune skal således tage en politisk
beslutning om disse frister.
Nelli: Deltog i workshoppen “Bevæg dig for livet” – en indsats for at få flere aktive borgere. Et
samarbejde mellem Lejre Kommune, DGI og DIF.
Jan: Har sammen med Ivan været til Det Centrale Handicapråds årsmøde. Årsmødets tema var
handicappolitikker. Indeholdt meget generelle forhold.
Den nye ledelse i det centrale handicapråd vil påtage sig opgaver, hvor man kan stå sammen om
indsatser og rejse fælles sprøgsmål .
I Lejre kommune er der blevet nedsat en interessentgruppe – om fremtidens demensboliger – Jan og
Nellie deltager i denne interessent gruppe.
Erik: Demensboligbyggeri – udvalget har planlagt en inspirationstur til Svendborg – den 15. marts. Har
også drøftet problematikken med Erik Bahn. Udvalget er enige om at det kan være hensigtsmæssigt
med en ekstern bygherrerådgiver, som har et indgående kendskab til området.
Bevæg dig for livet – en tværgående indsats der politisk involverer Udvalget for Kultur & Fritid,
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Børn & Læring.
DGI fokus på flere medlemmer, hvor kommunens primære fokus er at få flere borgere og nye grupper
til at bevæge sig. Dette fokus skal fremgå af den aftale der skal indgås med DGI
Aftalen ”Bevæg dig for livet” skal godkendes i kommunalbestyrelsen tirsdag den 26. feb.

7.

Eventuelt (19.25 – 19.30)

Beslutning:
Hcr var enige om, at den ændrede tidsramme for handicaprådsmøderne er en god idé.
Der spørges til hvor langt kommunen er med handicappolitikken.
Det blev besluttet at dagsorden og referat også skal sendes ud til hcr suppleanter.
Organisationernes stedfortrædere (2 stk) optages på postliste for almindelig post til rådet
Organisationernes stedfortrædere inviteres til besøgsdel på rådets junimøde

