Referat
Handicaprådet
Den 8. maj 2014
St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 14.30 - 16.00
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Præsentation af ny socialchef Sara Birch Claces
-herunder status på situationen vedrørende hjemtagelse af opgaver
Sara Birch Claces præsenterede sig selv og organiseringen på hendes område,
som er Borger og Social. Området består af to team: Det ene team er
’Borgertorvet og voksenområdet’, sidstnævnte opdelt i pension og voksen.
Det andet team er ’Familieteamet’ og består af sagsbehandlere og
familierådgivere.

SBC spurgte til referatet fra sidste møde vedr. drøftelse af spørgsmål om
handicapvenlighed på Borgertorvet. Handicaprådet uddybede deres ønsker til
betjeningen på torvet, og spurgte hvorvidt der er den nødvendige vejledning
til handicappede. SBC vurderer at der er den nødvendige vejledning, og
lovede desuden at tænke handicapvenlighed ind i pc-adgangen på
Borgertorvet. Hun går videre med dette.
Morten Dreyer (MD) orienterede om, at ansøgningen til Indenrigsministeriet
om et forpligtende samarbejde med Københavns Kommune er trukket tilbage,
og Kommunalbestyrelsen vil i stedet fortsætte samarbejdet med Tårnby
Kommune.
Ulla Kusk (UK) oplyste, at ventetiden på hjælpemidler og ved genoptræning
efter hospitalsindlæggelse stadig er længere end Dragør Kommune ønsker for
kommunens borgere. Ventetidens længde bestemmes imidlertid af Tårnby
Kommune og kan ikke ændres af Dragør.
3. Drøftelse af Handicaprådets idéer og ønsker til anvendelsen af puljen
”Vejvedligehold handicapvenlige tiltag”
Robert Kallehauge (RK) fremlagde handicaprådets prioriteringsliste for
puljen. RK sender listen pr. mail til Henrik Aagaard (HA) og Mette
Vestergaard (MV), og den drøftes på næste møde den 28. august, hvor HA
deltager.
Ad. 3 på prioriteringslisten vedr. følbare signaler. RK har haft kontakt med
HA og gennem ham orienteret Plan og Teknik om, hvad Handicaprådet
forstår ved et følbart signal. Plan og Teknik vil undersøge, hvad et sådan
signal koster og melder tilbage, senest på næste møde 28. august. Jf. også
referat fra sidste møde den 6. februar vedr. Jægervej, hvor der skulle have
været denne form for følbart signal.
Ad 8 på prioriteringslisten vedr. hastighedsdæmpende foranstaltninger på
Møllevej. Folk kører meget hurtigt, og derfor kunne der være en pointe i
hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Ad 9 på prioriteringslisten vedr. genopretning af fliser og fortove: parkerende
biler ødelægger fliser og kantsten, hvilket gør det svært og farligt for
handicappede at færdes. Handicaprådet anmoder politikerne om snarest at
beslutte, at parkering på fortovet langs villaveje skal forbydes.
MV orienterede om muligheden for at opspare midlerne i puljen over flere år.
Rent teknisk er det muligt, men pengene afsættes ikke på en øremærket konto,
så det kan forekomme, at de bliver inddraget til andre og eventuelt også
handicapvenlige foranstaltninger. Det er politikernes beslutning hvert år,
hvordan midlerne anvendes.

4. Trafikomlægning af busserne i Dragør
MD orienterede om, at der er nedsat et udvalg, som inden udgangen af 2015
skal komme med forslag til omlægning af busserne. Forslaget skal derefter
forhandles med omverdenen, men først skal udvalget beslutte Dragørs udspil.
Der kom en deadline på tværs af denne proces i og med Dragør Kommune
den 1. maj skulle afgive svar med ønsker til busruter for de kommende 2 år.
Udvalget foreslog blandt andet afkortelse af nr. 35 og forlængelse af 350S
samt indsættelse af cirkelbusser i pendulrute. Det samlede forslag fra Dragør
er på plads, og nu starter dialogen med Tårnby og København.
5. Kommunens holdning til et møde for politikere og embedsmænd ang.
information om handicap
Handicaprådet vil gerne holde et informationsmøde for nye politikere om
handicap og spurgte derfor, om politikernes og forvaltningens vurdering af
dette ønske. MD vurderede, at det vil være svært at tiltrække mødedeltagere
nok til, at informationen når langt nok ud. Konklusionen blev derfor, at
Handicaprådet udarbejder skriftlig information om handicap, som sendes til
politikere og embedsmænd.
6. Gensidig orientering
MD opfordrede til, at Handicaprådet følger med i dagsordenerne til møder i
By-, Erhvervs-, og Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Af
dagsordenerne fremgår det hvilke punkter, der kan være relevante for
Handicaprådet at afgive en kommentar til.
Per Hansen (PH) oplyste, at han har deltaget i et seminar for lokale
handicaprådsmedlemmer afholdt af Socialstyrelsen. Det gav en god og
interessant orientering om, hvordan de forskellige handicapråd arbejder. Der
kommer referat fra dagen på Socialstyrelsens hjemmeside. MV sørger for at
referatet sendes til Handicaprådet.
7. Eventuelt
UK orienterede kort om, hvilke områder Sundhed og Omsorg består af.
På forespørgsel oplyste UK, at kommunen undersøger, om det kan betale sig,
at Dragør Aktivitetshus bliver en selvejende institution. Fordelen kan være, at
Aktivitetshuset så kan søge nogle fonde og legater, som ikke kan søges af en
kommunal institution. Når sagen er undersøgt, fremlægges den til politisk
vurdering og beslutning.
UK oplyste, at Dragør Kommune har indgået et samarbejde med Røde Kors
om ture for pensionister. Herudover tilbyder kommunen også nogle ture i juni
for pensionister. De er annonceret på kommunens og Wiedergårdens
hjemmeside og i Dragør Nyt.
RK påpegede, at processen for uddeling af handicapprisen skal drøftes på
næste møde for at handicaprådet kan træffe en beslutning på årets sidste møde
den 6. november 2014.

