Referat
Handicaprådet
20. juni 2018
St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 17.00 – 19.00

Deltagere: Jeanet Barth, Palle Bjerregaard, Tonny Bengtsson, Peter Læssøe, Flemming
Andersen, Henrik Aagaard og Lejla Foric (referent)
Afbud: Nicolaj Riber, Helle Barth
Indhold
1. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse til dagsorden: der er bestilt skrivetolk i tidsrummet 17 – 19.
Herefter blev dagsorden godkendt.
2. Opsamling på konkrete udfordringer fra Årsrapporten/besøgsrunden
- Rampe ved indgangen til bibliotek på Vestgrønningen
Rådet påpeger, at rampen er meget stejl.
Administrationen fremhæver, at rampen er lavet efter forskrifterne, men der er en
oplevelse af, at den er stejl.
- Skriftlig appel til grundejerforeninger vedr. skæve fliser ved Grænsevænget
Administrationen har sendt skriftligt appel til grundejerforeningen om udbedring af
belægningssten omkring et kloakdæksel. Administrationen har endnu ikke modtaget
tilbagemelding vedr. skriftlig appel.
- Gennemgang ved projektleder ift. svømmehal og handicapvenlig indretning
Administrationen har afholdt møde med halinspektør Steen omkring handicapvenlig
indretning og løsøre i svømmehallen. Steen har foreslået, at han deltager på
næstkommende møde i Handicaprådet (den 22. aug.) med henblik på en dialog om
løsøre samt gennemgang af svømmehallens indretning.
Handicaprådet ønsker ikke et møde med halinspektør Steen, fordi de i stedet ønsker en
gennemgang af svømmehallens indretning af projektlederen fra Sten og Stål.
Der besluttes, at administrationen – såfremt det er muligt - arrangerer et møde med
Sten og Stål, hvor andre forbrugergrupper som f.eks. Ældrerådet og brugerrådet
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inviteres med.
- Afmærkninger i elevator
Hollænderhallen er afmærket.
På Wiedergården er afmærkningen iværksat.
- Anlægsmidler for 2017
Anlægsmidler for 2017 er opgjort i den skriftlige status for Handicaprådets Årsrapport
2017.
I 2017 blev pengene frigivet til følgende:
 20.000 kr. til rampe ved bibliotek
 40.000 kr. til følbare knapper i elevator i Hollænderhallen
 40.000 kr. til arbejde ved krydset Kirkevej/Hartkornsvej
- Vibrationssignaler på Hartkornsvej
De virker alle sammen.
- Tilgængelighed på strande
Administrationen anmoder om, at handicapforeningen kommer med forslag til, hvad
behovet er.
Der besluttes, at Henrik Aagaard tager på besigtigelse med Palle Bjerregaard.
- Harevænget og tilgængelighed på fortove
Undertavle med pilhenvisning er lavet.
Parkeringsforhold i Dragør er løftet til et § 17.4 udvalg om trafik. Et af emnerne, der
skal drøftes er parkeringsforhold i Dragør. Forhåbentlig kan udvalget løse nogle af
udfordringerne ift. parkering.
Handicaporganisationerne ønsker at være repræsenteret i § 17.4 udvalg.
Administrationen tager anmodningen med videre.
- Opkørsel for rollator på Stationsvej
Dette blev gennemgået på besøgsrunden i Dragør. En ændring vil være til gene for
brugere af blindestok.
- Opsamling på besøgsrunden
Det var meget positivt. Der er stadig plads til forbedring på veje og fortove. Rampen og
brosten ved biblioteket og Stationsvej forekommer stadig problematiske.
3. Vibrationssignaler (Jægervej)
Drøftet under punkt 2.
4. Ledelinjer på Kongevejen
Rådet gør indsigelse om ledelinjer på Kongevejen. De erhvervsdrivende stiller deres
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varer tæt ved ledelinjerne og uhensigtsmæssigt for blinde og svagtseende.
Administrationen retter skriftlig henvendelse til de erhvervsdrivende på Kongevejen
med henblik på at gøre dem opmærksomme på Dragør Kommunes regulativ vedr.
vareudstillinger og cykelstativer.
5. Handicapparkeringer
Administrationen har rettet skriftlig henvendelse til Salling Group vedr.
parkeringsforhold for handicappede ved Nettos butikker i Dragør, fordi forholdene for
parkering stadig er uændret, også efter de lokale butikker er blevet kontaktet.
Rådet påpeger, at der generelt er ønske om flere parkeringspladser til handicappede,
især på havnen. Videre drøftelser af dette kan tages op i § 17.4 udvalg.
6. Handicaptoilet på havnen
Rådet påpeger, at toiletvognen på havnen ikke er tilgængelig for handicappede borgere.
Trapperne står løse, der er ikke påsat gelænder, og kørestolsbrugere kan ikke komme
op i toiletvognen.
Administrationen informerede om, at toiletvognen er midlertidigt etableret som ekstra
tiltag/toiletfacilitet grundet det høje antal besøgende over sommeren. Toiletvognen er
etableret i en periode på tre måneder.
7. Handicaptoilet i Hollænderhallen
Rådet ønsker, at der etableres dørpumpe på handicaptoilettet i Hollænderhallen.
Derudover ønskes der en gul markering på gulvet, der indikerer, hvor døren åbner.
8. Svømmehal
Drøftet under punkt 2.
9. Forslag til anlægsmidler
Punktet udskydes til næstkommende møde.
Administrationen understreger, at det er en politisk prioritering, hvad anlægsmidlerne
bruges til. Det er i sidste ende By-, Erhvervs- og Planudvalget, der frigiver midlerne.
Administrationen skal undersøge, hvornår det blev besluttet, at der afsættes 100.000
kr. til handicapvenlige tiltag. Såfremt der findes skriftlig beslutning, sendes det
sammen med referatet.
10.Skovture
Administrationen er blevet bedt om at følge op på, hvordan køb af billetter til skovture
fra Wiedergården håndteres, og hvordan turene arrangeres handicapvenligt for borgere
i kørestol.
Administrationen har modtaget følgende svar fra Sundhed og Omsorg:
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1. Der bliver arbejdet med tilgængelighed på ture arrangeret af Wiedergården. Det er
muligt at deltage for personer med rollator og transportkørestole, dog deltager
personalet ikke på disse ture, såfremt der er behov for personlig hjælp.
De er åbne for at arbejde videre med liftbus, hvis det viser sig, at der er behov for
det.
2. Der er ikke forhåndsbooking for nogen.
Handicaprådet opfordrer til, at der fremadrettet bestilles liftbusser til skovturene, så
kørestolsbrugere kan deltage i de sociale sammenhænge på Wiedergården.
Rådet ønsker, at referatet sendes til lederen af aktiviteterne på Wiedergården.
11.Psykologhjælp for handicappede borgere
Punktet udskydes til næste møde.
12.Borgerrådgiver (ombudsmandsfunktion)
Rådet orienterede om, at Tårnby Kommune har fået en borgerrådgiver.
Administrationen oplyser, at et råd ikke kan indstille forslag til driftsudvidelser (Dskema) ifbm. budgetforhandlingerne. Punktet kan tages op af politikere i
budgetprocessen.
13.Handicappris
Handicaprådet ønsker, at der bevilges penge fra rådets driftsbudget til årets
handicappris.
Peter Læssøe har rettet henvendelse til Kommunalbestyrelsens postkasse med henblik
på at få et overblik over driftsbudgettet. Budgettet er flyttet i årsskiftet 2017 / 2018.
Ved en fejl er der afsat 0 kr. på driftsbudgettet.
I 2017 var der afsat 15.037,- kr.
Handicaporganisationerne har påpeget at ”Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne
ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til
handicapkompensation jf. bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det
sociale område (§ 30, stk. 2). Midlerne til Handicaprådet skal bl.a. dække udgifter til
skrivetolkning og diæter for medlemmerne, der ikke sidder i Byrådet. Udgifterne
afholdes indenfor det afsatte driftsbudget.
Rådet ønsker at lave en indstilling til kommunalbestyrelsen vedr. bevilling af
driftsmidler til Handicaprådet.
Det kan indstilles som tillægsbevilling, som Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
skal træffe beslutning om og/eller lægge op til, at det lægges ind i budgettet for det
kommende år.
Rådet ønsker midler til følgende:
- Handicappris
- Udbetaling af diæter til rådet (tre år tilbage)
- Tolkebistand versus teleslynge
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Administrationen udarbejder regneark over udgifter, som sendes til rådet mhp.
kvalitetssikring. Rådet kan derefter i samarbejde med Peter/Nicolaj indstille til videre
behandling.
14.Evt.
- Rådet orienterer om, at der er problemer med trapperne i dameafdelingen i
badeanstalten.
- Rådet ønsker at lave kuglepenne med logo til Frivillig Fredag a la dem, Ældrerådet har
lavet. Administrationen anbefaler, at rådet retter henvendelse til Ældrerådet mhp. en
drøftelse omkring deres udgifter og budget.
- Ældrerådet skal afholde et Ældretopmøde for 60.000 kr. i november 2018.
Handicaprådet ønsker, at der afholdes et Handicaptopmøde.
Administrationen kan oplyse, at det er en politisk beslutning (Social- og
Sundhedsudvalget), hvorvidt der skal afholdes topmøde.
- Næste Handicaprådsmøde er 22. aug. kl. 17 på rådhuset.
- Handicaprådet har en stand til Frivillig Fredag i Dragør, der afholdes den 24. august
2018.
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