Referat

Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune

Tirsdag den 14. maj 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: 17. juni 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:
Rikke Zwisler, Christian Plank, Christian Fjeldsted
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden (17.30 – 17.35)
Herunder orientering om eventuelle justeringer af sidste mødes referat.
Beslutning:
Dagsorden godkendt.
Af hensyn til personale fra Center for Service & Ejendomme ændres rækkefølgen af emner og tider
således:
4. Tilgængelighedspuljen
(18.05 – 18.30)
5. Ensomhed
(18.30 – 19.15)

Der er ingen ændringer til referat fra 18/2.

2.

Handicappolitik (17.35 – 17.45)
Orientering om ramme og proces for ny handicappolitik i Lejre Kommune
V. Inger Marie Vynne
Beslutning:
Handicappolitik – proces om en revideret politik.
Den reviderede handicappolitik vil lægge sig op af FN’s handicapkonvention og den vil sætte retning for
konkrete handlinger og adfærd.
Den reviderede handicappolitik skal godkendes politisk i henholdsvis Udvalgte for Social, Sundhed &
Ældre og i Kommunalbestyrelsen.
Handicaprådet deltager i workshop i forbindelse med det ordinær møde den 24. juni.
Der nedsættes arbejdsgruppe mhp. planlægning af workshoppen den 24. juni.
Arbejdsgruppen består af Nelli Øvre Sørensen, Jan Andersen, Maria Winther Ørts
og Helena Jørgensen.
Oplæg om handicappolitikken, herunder tidsplanen herfor er vedlagt referatet.

3.

Samarbejdet mellem administrationen og Handicaprådet (17.45 – 18.05)
Administrationen kommer med forslag til en styrkelse af rådets indflydelse og samarbejdet mellem
administrationen og Handicaprådet og hvordan kan styrkes. Det overordnede mål er dels at understøtte,
at de handicappolitiske aspekter, som rådet kan bidrage med, kommer mere konstruktivt i spil og dels at
sætte en mere tydelig ramme op for samarbejde og dialog med rådsmedlemmer omkring specifikke
sager.
V. Inger Marie Vynne
Beslutning:
Lejre Kommune iværksætter indsatser mhp. styrkelse af rådets indflydelse samt
samarbejdet mellem administration og handicapråd.
Indsatserne vil skabe mere dialog og involvering af handicaprådet.
Dette sker bl.a. ved at:
- Centerchefer deltager årligt i møde med handicaprådet, hvor planer (inversteringsoversigt og
årsplaner) gennemgåes. Ved gennemgangen aftales i hvilke sager handicaprådet vil involveres og i
hvilket omfang samt i hvilke sager rådet udelukkende er høringspart.
- Handicaprådet er høringspart i alle sager med relevans for borgere med handicap.
Handicaprådets adgang til administrationen:
Som hovedregel er det handicaprådets formand, der har kontakt med administrationen.
I forbindelse med den årlig gennemgang af planer mv. kan der nedsættes arbejdsgrupper. Tovholderen
for en arbejdsgruppe er kontaktperson til administrationen i den konkrete sag.
Som følge af beslutning om, at handicaprådet forvalter Tilgængelighedspuljen, vil der i højere grad være
behov for dialog mellem CSE og HCR.

4.

Tilgængelighedspulje (18.45 – 19.10)
Status på arbejdet med tilgængelighedsindsatsen i Domus Felix.
Jannick Christensen kommer med forslag til forbedringer af tilgængeligheden i Hvalsø Kulturhus.
Jessie Lynggaard konstitueret centerchef fra Service & Ejendomme, Dorte Søndergaard afdelingsleder
ejendomme og Jannick Christensen bygherrerådgiver fra Center for Service & Ejendomme deltager i
punktet.
V. Jan Andersen
/. Bilag vedlagt
Beslutning:
a. Domus Felix
Udbudsmateriale har været tilsendt God Adgang mhp. kvalitetssikring. God Adgang har fremsat et
antal forbedringsforslag.
Ansøgning om byggetilladelse er fremsendt til byggemyndigheden.
Projektet er sendt i underhåndsbud, der er udbudsform ved mindre udbud.
Deadline for tilbud er 29/5 2019.
Kontrakt underskrives primo juni -19.
Byggeri påbegyndes 6/6 2019.
Byggeperiode 3,5 mdr.
Aflevering senest 16/9 2019
b. Hvalsø Kulturhus
Lejre Kommune har prissat God Adgangs anbefalinger.
Der arbejdes videre med handicaptoiletløsning.
Handicaprådet præciserer arbejdsgruppens beføjelser. Rådet træffer de overordnede beslutninger
– arbejdsgruppen træffer løbende beslutninger.

5.

Tema: Ensomhed blandt mennesker i udsatte positioner (personer med psykisk sårbarhed, sindslidelse
og ældre mennekser) (18.05 – 18.45)
Der vil være oplæg om viden og erfaringer fra +DIG projktet om ensomhed blandt børn og unge i Lejre
Kommune (V. Sine Jung Gormsen – projektleder +DIG).
Endvidere vil Nelli Sørensen holde et oplæg om sin viden og erfaringer med ensomhed blandt grupper af
udsatte voksne.
Drøftelserne i handicaprådet vil omhandle, om de erfaringer, problemstillinger og metodiske tilgange
der er i ungeprojektet - kan bruges til at komme med tiltag på udsatte voksen området.
Udvalgsformand Michael Ralf Larsen for USSÆ deltager i drøftelserne.

V. Sine Jung Gormsen og Nelli Øvre Sørensen
Beslutnning:
Oplæg om + DIG indsatsen vedlægges referatet som bilag.

Oplæg fra Nelli – om hendes viden og erfaringer om hvad der kendetegner de psykisk syge borgere i en
kommune. Nogle af kendetegnene ved denne gruppe af mennekser er:
Grupper der har flyttet sig meget har haft turbolente liv, mange uddannelser – måske musik og kunst
som de overlever på. Ikke mange venner – føler sig ensomme. Der bliver ikke at talt om det.
Kulturinstitutioner kan hjælpe her.
Dysfunktionelle liv – omsorgssvigt – alkohol, stoffer, vold – opvokset i ekstremer.
Gennemlever/fortsætter samme mønster som forældrene. De siger – jeg vil så gerne have et normalt liv
– men kan det ikke da de aldrig selv har oplevet det.
Ensomhed og sundhed hænger sammen. Derfor er det vigtigt at tænke i hvordan civilsamfundet kan
hjælpe. Hvordan vi kan bruge erfaringerne fra +DIG projektet i voksensamfundet.
Store projekter Landsbyvisionarier og Bevæg dig for livet – hvor der et fokus på de handicappede og
dem med psykiske problemer. Opfordre handicaprådet til aktivt at støtter op om disse projekter.
Der skal brydes tabuer – at det er okay at tale om psykiske lidelser og det ikke at have det godt.
Drøftelse af hvad der skal til for at andre tager ansvar for at hjælpe.
Der hvor der er hjælp at hente i forhold til at få ivolveret frivillige er der hvor der opstår en
dobbeltpassion – altså at både dem der skal have hælp og dem der hjælper får noget ud af det.
Det er vigtigt at fagpersonalet i kommunen, har kendskab til de forskellige aktiviteter som er opstået i
civilsamfundet – som kan være med til at løfte indsatserne overfor mennesker med psykiske lidelser.
Når fagpersonalet har viden herom kan de guide borgerne eller pårørende til at opsøge hjælpen.

6.

Gensidig orientering (19.10 – 19.25)
Emner af relevans for de øvrige medlemmer af handicaprådet
Beslutning:
Ingen orienteringpunkter

7.

Eventuelt (19.25 – 19.30)

Beslutning:
Septembermødet – fokus børn med særlige behov. Evt invitere Thomas Bisgaard evt Helle Dydensborg.
+ Borgerrådgivres deltager.
Handicaprådet var enig om, at rådet skal være bedre til at følge op på temaerne – og at der arbejdes
med anbefalinger som kan bringes ind i administrationen.
Der var også enighed om at der fremadrettet skal arbejdes med færre emner – at der i løbet af året skal
være færre emner, men at der til gengæld kan arbejdes mere med dem.

Bemærkning til referatet: Erik Bahn har gjort opmærksom på, at han under mødet den 14. maj havde
nogle indsigelser og bemærkninger til specifikke emner omkring tilgængelighed, som ikke er medtaget i
referatet.
Formanden for handicarådet Jan Andersen påpeger, at det er et beslutningsreferat, som skal gengive
handicarådets holdning, og ikke et referat hvor de enkelte medlemmers holdninger eller tilkendegivelser
skal gengives.

