Referat
Handicaprådet
25. august 2020
Til stede: Jeanet Barth, Tonny Bengtson, Britt Helen Krogh, Nicolaj Riber,
Henrik Aagaard, Mads Leth-Petersen, Ebbe Kyrø, Gitte Espensen(referent)
Afbud: Peter Læssøe
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Drøftelse af budget 2021 som optakt til eventuelt høringssvar
Mads forklarede lidt generelle ting omkring budgettet.
Udligningen til de andre kommuner og bloktilskuddet har udviklet sig i en mere positiv
retning end forventet.
Der er godt 44 mill. kr. på indtægtssiden, mens udgiftssiden viser ca. 63 mill.kr – der skal
altså findes besparelser på godt 20 millioner kr.
Det bliver kommenteret, at man synes, det er kritisk at psykologordningen for unge, som
dårligt er taget i brug, er taget med som et besparelsesforslag.
Man skal huske, at høringssvar også kan indeholde dele, som man synes mangler i
budgetmappen, eller at man påpeger noget man er i tvivl om, og derfor medtager det i et
høringssvar
3. Status på tilgængelighed
a. Hvordan er sommeren gået?
b. Hvordan kommer Dragør Kommune videre herfra?
Der er indført skærpet tilsyn omkring Kongevejen –nogen gør det bedre end andre. Sidste
tilsyn var ok, men det kan stadig også være et problem hvis den enkelte borger stiller f.eks
cykler og handicapscootere op ad udeserveringernes inventar.
Der er løbende dialog med de forretninger som har udeservering. I dag har Jeanet Barth
konstateret, at der står blomsterkummer og lign. på ledelinjen på Kongevejen
Hvad sker der f.eks med cykelstativerne, som ikke skal stå der? og hvad gør vi når der
kommer juleudsmykning? Forvaltningen arbejder til stadighed med det skærpede tilsyn og
fastholder i tilladelser, at der ikke må stå noget på ledelinjen.
Forvaltningen oplyser, at der er komplikationer, som skal løses i forhold til, at ikke alle løse
cykelstativer er fjernet efter opsætning af de faste.

Ikke alle føler sig lige godt behandlet når man retter henvendelse til forretningerne omkring
deres borde/stole /blomsterkummer ved udeservering. Det kan være svært for handicappede
at komme forbi og ledelinjen kan være dækket.
Forvaltningen bliver rost i forhold til det skærpede tilsyn – det har fungeret godt, men der
skal fokus på at fortsætte tilsynet.
Der bliver spurgt til, om der opkræves stadeleje for udearealerne – det gør der ikke.
Cafe Havslapning på havnen har fået dispensation til udeservering langs molen i 2020.
Til næste år skal der være fokus på at starte tidligt med ansøgning /tilladelser til
udeservering.
På næste møde ønskes en afrapportering og evaluering på sommer/efterår, og en drøftelse af
den kommende jul.
4. Opsamling fra administration ang. brug af handicaprådets anlægsmidler 2019 i St.
Magleby krydset.
Der er henover sommeren lagt taktile fliser.
Vej- og Gartner afdelingen mangler at lave noget i forhold til kantsten, dels asfaltramper og
dels udjævning af niveauspring i kanterne. Det forventes at blive udført i efteråret.
Ved det ene af midterhellerne er der lavet en gummiløsning med noget granulat, så de er
skridsikre. (Belægning som fodgængerfelter).
5. Tøjvask (fra mødet den 23/6-2020)
Man kan ikke længere bruge hjemmeplejen til tøjvask. Det skal nu sendes ud, og borgeren
skal selv betale for tøjvask. Der er fra handicaprådets side kritik af, at borgerne generelt ikke
er omvisiteret - flere står stadig til at være visiteret til tøjvask og har svært ved selv at klare
at sende tøjet til vask.
Tonny Bengtson oplyser, at tøjvask har fungeret godt i den private hjemmepleje.
Nicolaj Riber tilkendegav, at det er et ringere tilbud for borgerne. Det er dog besluttet for at
kunne frigøre mere tid til, at medarbejderne har mulighed for at få mere tid til andre opgaver
hos borgerne.
Ordningen ligger på en kvalitetsstandard, som skal gendrøftes om 1 år. Der er et stort ønske
om at ordningen tages op til revision. Handicaprådet opfordres til at komme med
høringssvar, når den evalueres.
Det påpeges dog, at alle borgere skulle have fået besked om, at ydelsen er blevet ændret.

6. Handicapprisen
a. Annonceringsproces mv.
Uddeles den 3. december på Wiedergården.
Den skal snarest behandles og forslag til handicapprisen skal medtages på næste
handicaprådsmøde den 27. oktober.
Der skal redigeres i det materiale der sendes ud - dato for indsendelse af forslag osv.
Der spørges ind til om tidligere indsendte forslag kan tages med, hvis ikke der kommer nye
forslag ind.?
Handicaprådet kan selv indstille forslag til prisen, hvis der ikke kommer forslag ind.
Mads Leth-Petersen undersøger, om rådet selv må komme med indstillinger. Det er
forvaltningen, som står for annoncering, gravering etc.
Der findes et diplom, som Flemming Brylle i sin tid har medsendt til statuetten. Der er
ønske fra Handicaprådet om at dette diplom gives sammen med statuetten.
7.

Budget 2021 – 2023
Er behandlet under punkt 2.
Evt.
Der bliver spurgt til kriterierne for udlevering af mundbind?
Dragør Kommune anvender retningslinjerne fra KL, hvor det er beskrevet at det er borgere
på kontanthjælp, integrationsydelse og socialt udsatte borgere som skal have adgang til at få
udleveret 5-10 mundbind af gangen til brug i offentlig trafik.
Herudover er det i Dragør besluttet, at folkepensionister med en tillægsprocent på 100 - dvs.
ikke må have andre indkomster ud over folkepensionen, der overstiger 35.800 kr.
Jeanet Barth vil meget gerne inviteres til andre udvalgsmøder, som kan have relevans for
Handicaprådet. Det gælder både på børne- og voksenområdet.
Handicaprådet har et stort ønske om at udvide Handicaprådet med 1-2 personer.

Næste møde: Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 17.00 – 19.00

Deltagere: Jeanet Barth, Tonny Bengtsson, Britt Helen Krogh, Nicolaj Riber, Mads Leth- Petersen,
Gitte Espensen (referent) og Henrik Aagaard

