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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Hvilken politik har Dragør kommune ang. handicappedes ret til
ledsagelse på ferier, udflugter og fritidsaktiviteter?
Thyra Pallesen (TP) orienterede om, at Dragør Kommune følger de regler, der
ligger i lovgivningen på området. For børn og unge er det Servicelovens § 45,
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for voksne op til 67 år, er det Servicelovens § 97. Er man tildelt ordningen om
ret til ledsagelse, før man er fyldt 67 år, fortsætter man på ordningen under §
97. Borgere over 67 år tildeles ikke ledsagelse.
Man har ret til 15 timer ugentligt. Timerne kan spares sammen og bruges i et
længere sammenhængende forløb, fx hvis man ønsker ledsagelse under en
ferie. Timetallet kan ikke udvides. Det er således kun de lovfastsatte 15 timer,
som kan tildeles.
Ordningen indgår i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.
3. Status på hjemtagelse af opgaver
TP og MD oplyste, at drøftelsen af hjemtagelse af opgaver er afsluttet, og at
der ikke kommer ikke til at ske ændringer i samarbejdet med Tårnby
Kommune.
Visitation til rollatorer blev drøftet med henblik uddybende på uddybende
information, fordi Tårnby Kommune på politisk niveau overvejer at afskaffe
visitation til dem. Forvaltningen undersøger dette nærmere.
MD og DH-Dragør spurgte, om leverandøren af hjælpemidler lever op til sine
kontraktlige forpligtelser. TP oplyste, at hendes generelle indtryk er, at de
store leverandører lever op til kvalitetskravene og kontrakten.
4. Drøftelse af høringer
DH Dragør ønsker øget høringsniveau i forbindelse med ændringer i vejanlæg
m.m. DH-Dragør ønsker at blive hørt i den indledende fase, da det ellers i
sidste ende kan medføre, at arbejdet skal gøres om.
Svend Mathiasen (SM) og MD oplyste, at der fra politisk niveau er stor
velvilje i forhold til at inddrage Handicaprådet gennem flere høringer. Blandt
andet er en større renovering af Hartkornsvej på vej, hvor det vil være
relevant at høre handicaprådet.
Konklusionen på drøftelsen var, at Handicaprådet skal høres om den konkrete
renovering af Hartkornsvej, og at de generelt skal høres ved anlægsarbejde.
MD og SM opfordrede desuden DH-Dragør til at følge med i dagsordenerne
til de politiske udvalgs møder. Disse offentliggøres ca. en uge før mødet på
kommunens hjemmeside.
DH-Dragør påpegede, at Kommunalbestyrelsen på baggrund af tilladelse fra
politiet har gennemført, at biler kan parkere med to hjul på fortovet, hvilket
de finder kritisabelt.
Tilgængelighed for handicappede på kommunens hjemmeside blev drøftet, og
DH-Dragør påpegede, at i forbindelse med planerne om etablering af ny
hjemmeside, skal kommunen huske tilgængelighed for handicappede.
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5. Orientering fra forvaltningen om ny § 83a i Serviceloven vedr.
hverdagsrehabilitering
TP oplyste, at der er sket en ændring i Servicelovens § 83 fra 1. januar 2015.
Der indføres en ny § 83 a med det formål, at borgeren skal have tilbudt et
rehabiliteringsforløb med henblik på vurdering af funktionsevne og indsats
for at genvinde færdigheder, før der tildeles praktisk hjælp og personlig pleje
efter § 83.
6. Gensidig orientering
MD efterlyste input fra DH-Dragør om, hvilke tiltag og indsatser andre
kommuner har for handicappede, og hvordan Dragør kan lære af dem og
eventuelt indføre dem.
Høringsperioden for budget 2016 er den 17. august til 3. september. Det blev
aftalt, at hvis det er muligt i forhold til budgetprocessen, bliver
budgetoplægget præsenteret af forvaltningen på Handicaprådets møde i
august.
Robert Kallehauge (RK) oplyste, at Klima, Energi, og Bygningsministeriet
har puljen ’Energiministeriets tilgængelighedspulje’ på 18 mio. kr., som
kommunerne kan søge. DH-Dragør opfordrede kommune til at søge puljen
efter en dialog med Handciaprådet om konkrete projekter.
DH-Dragør efterlyser klart svar på, om Borgertorvet i rådhusets forhal i sin
helhed er handicapvenligt, særligt med fokus på pc´erne (både for
synshandicappede, hørehæmmede og kørestolsbrugere). DH-Dragør ønsker,
at der er en pc, som kan bruges af handicappede uanset typen og graden af
handicap. Spørgsmålet videregives til socialchef Sara Claces, der undersøger,
hvilken pc på Borgertorvet, der er handicapvenlig. Den testes af
Handicaprådet på næste møde.
Pjece fra Det centrale Handicapråd blev omdelt.
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