Referat

Handicaprådet
13. april 2021
Medlemmer: Jeanet Barth, Tonny Bengtson, Britt Helen Krogh, Nicolaj Riber, Peter
Læssøe.
Gæster: Henrik Aagaard, Amalie Sommer-Madsen (referent).
Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Tilgængelighed i Dragør Kommune kl. 17:00
Besøg af formanden for Dragør Gadelaug, Philip Helgstrand, samt medlem af
gadelauget enten ejeren af Rajissimo Is og Den gamle bager (Nader Taj Mohammad)
eller ejer af Café Hallöy (Jannik Borg eller Jeanette Steffens) med hensyn til dialog
vedrørende juleudsmykning på Kongevejen samt udeservering.
Referat:
Jannik Borg fra Café Hallöy deltager på handicaprådsmødet på vegne af Gadelauget.
Dialog med Gadelauget og juleudsmykning i forhold til friholdelse af ledelinjer drøftes.
Det aftales at kommunikationen fra handicapråd/vejafdeling til de erhvervsdrivende
og Gadelauget både sker via mail samt ved behov ved personlige henvendelser. Det
aftales at handicaprådet til efteråret sender et julekort til de erhvervsdrivende, med
en venlig information om regler/aftaler for ledelinjer etc. samt ønsket om en god jul i

Dragør. Det aftales at kommunikationen med de erhvervsdrivende også er
løsningsorienteret; fx at flytte halmballer eller opsætte mindre halmballer. Det aftales
desuden at Nicolaj og Jeanet ønsker deltagelse på Gadelaugets
juleplanlægningsudvalg (sædvanlige tovholdere fra Gadelauget; Helle fra Laura Ella og
Jeanette Steffens fra Café Hallöy). Jannik lader dette ønske gå videre til Gadelauget.

3. Besøg af borgerrådgiver kl. 17:30
Besøg og præsentation af borgerrådgiver Cathia Mundeling.
Referat:
Cathia præsenterer sig selv og funktionen som borgerrådgiver. Det aftales at Cathia
sender Amalie en kort præsentation til lydavisen, som Jeanet får viderebragt.
Ønske om enten egen borgerrådgiver i Dragør eller flere dage med borgerrådgiver
drøftes. Det aftales at gøre så meget brug af Cathia som muligt i den tid hun er her,
og at alle bidrager til information om muligheden. Det aftales, at når coronarestriktionerne ophæves, at DH og Cathia kan aftale besøg på deres møder.

4. Prioritering af handicaprådets anlægsmidler 2021
På handicaprådsmødet den 22. februar 2021 blev det aftalt, at kantstenssænkning er
første prioritet i forhold til anvendelse af handicaprådets anlægsmidler for 2021.
Drøftelse af forslag til prioritering af anlægsmidler 2021. På mødet blev det desuden
aftalt, at DH frem til mødet i handicaprådet den 13. april ville drøfte yderligere
prioriteringer.
Referat:
Følgende prioritering til anvendelse af handicaprådets anlægsmidler blev aftalt:
1. Som aftalt på sidste møde: Kantstenssænkning.
2. Bedre tilgængelighed på Badeanstalten:

a. Lift/hejseanordning eller trappe/sliske fra broen på Søbadet til vandet.
b. Højere hegn på platformen (fra nuværende 0,5 meter til 1 meter).
c. Gelænder i hver side til nedgangen til sandet fra platformen.
Det aftales at Henrik undersøger konkrete muligheder, der imødekommer ønskerne,
samt forbereder frigivelsessag til BEPU. Det aftales at Henrik og Jeanet mødes over
foråret.

5. Godkendelse af ny forretningsorden for handicaprådet
Handicaprådet godkendte den 22. februar DH’s ønske om et ekstra medlem i rådet fra
Handicaporganisationerne for de handicappede unge.
Der er udarbejdet ny forretningsorden for handicaprådet (vedlagt), hvor §3 er ændret
således at der fremadrettet bliver 4 medlemmer fra handicaporganisationerne (DH).
I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår
følgende om handicapråd:
§ 37 a. Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver
kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem
borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører
mennesker med handicap.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har
betydning for mennesker med handicap.
Stk. 3. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra
handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske
Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et
antal af dens medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand.
Med handicaprådets godkendelse af et ekstra medlem fra DH, kommer der derved til
at mangle 2 medlemmer udpeget af kommunalstyrelsen. Det er ikke et krav at alle de
politisk udpegede medlemmer skal sidde i kommunalbestyrelsen, men min. 1 af
medlemmerne skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Godkendelse af kommunalbestyrelsens udpegning til to ekstra medlemmer (samt
stedfortrædere) af handicaprådet godkendes på SSAU den 06. april og i
kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.
Godkendelsen i handicaprådet af ny forretningsorden er derfor under forudsætning af,
at kommunalbestyrelsen godkender deres medlemmer på mødet den 22. april 2021.
Det indebærer også, at udfyldelse af navne på handicaprådets medlemmer i den nye
forretningsorden konsekvensrettes efter kommunalbestyrelsens godkendelse den 22.
april.
Det fremgår desuden af samme lovområde, at der for alle medlemmer af
handicaprådet skal være udpeget en stedfortræder.
Referat:
Godkendt. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen konsekvensrettes/-tilføres
efter politisk godkendelse.

6. Godkendelse af ekstra repræsentant samt stedfortrædere fra DH til
handicaprådet
Det indstilles at den af DH udpegede repræsentant (navn) godkendes som nyt
medlem af handicaprådet.
Det indstilles at stedfortrædere for medlemmerne fra DH i handicaprådet (navne)
godkendes.
Referat:

Stig Neuman Petersen godkendes som nyt medlem af handicaprådet. Ingen suppleant
er udpeget, men det aftales at der findes en suppleant for alle medlemmer af DH ved
ny-konstitueringer efter kommunalvalget 2021.
Amalie opretter Stig på hjemmesiden med kontaktoplysninger m.m., og indkalder
ham til møderne:

7. Evt.
Nicolaj og Jeanet informerer om Handicaprådenes dag den 12.april:
Spændende analyse om forskel i ledere, sagsbehandlingers og borgere med handicaps
oplevelse af kommunikation på handicapområdet. Analysen er vedlagt her, og sendes
også til SSAU. Vedlagt er desuden Det centrale handicapråds anbefalinger til øget tillid
på handicapområdet.
Tonny spørger til den nye statslige pulje om borgerrådgiver. Amalie orienterer om at
der ikke er svar fra ministeriet om ordningen endnu.
Jeanet efterspørger at få dokumentation på diæter i e-boks. Amalie undersøger.

Næste møde: Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 17.00 – 19.00

