Referat
Handicaprådet
27. november 2018
St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 17.00 – 19.00

Deltagere: Jeanet Barth, Palle Bjerregaard, Tonny Bengtsson, Helle Barth (stedfortræder for
Nicolaj Riber), Peter Læssøe, Flemming Andersen, Jesper Horn Larsen (stedfortræder for Henrik
Aagaard) og Lejla Foric (referent)
Indhold
1. Godkendelse af dagsorden
Peter Læssøe deltager indtil kl. 18.30.
Peter Læssøe tilføjede to punkter:
1. a: Kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
efter Servicelovens § 83 og § 83a.
1. b: Status på handicapvenlig adgang til strand og badefaciliteter
2. Godkendelse af referat fra forrige møde

Jf. forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune 2018 – 2021 § 9: ”Referatet skal
være medlemmerne i hænde senest otte arbejdsdage efter rådsmødet. Rådets medlemmer har
herefter fem arbejdsdage til at kommentere referatet. Med indarbejdelse af de afgivne
kommentarer betragtes referatet herefter som godkendt, og dette udsendes til medlemmerne.
Det godkendte referat offentliggøres på kommunens hjemmeside.” Derfor skal referatet ikke
godkendes på møder i Handicaprådet.
1. a.: Meddelelse – status på handicapvenlig adgang til strand og badefaciliteter
Peter Læssøe orienterede om sagen ”Meddelelse – status på handicapvenlige adgang til
strand og badefaciliteter”, der behandles i By-, Erhvervs- og Planudvalget 4. december
2018. Til januar eller februar 2019 belyses sagen igen med løsningsforslag.
Der var en drøftelse af ønsker, behov og muligheder, og administrationen påpegede, at tang
er en stor udfordring i forhold til at lave en rampe, der går direkte ud i vandet.
Handicaprådet ønsker, at der laves en platform helt ud til vandet, men som ikke går i vandet.
Derudover kigges der på en kombineret løsning med vinterbaderne ved badeanstalten.
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1. b.: Kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og
madservice efter Servicelovens § 83 og § 83a.
Der er d.d. udsendt kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og
madservice efter Servicelovens § 83 og § 83a til høring i Handicaprådet.
Handicaprådet påpeger, at det er for sent at få udsendt materiale i forhold til høringsfristen.
Administrationen orienterede, at høringsmateriale tidligst udsendes, når
udvalgsmedlemmerne har set materialet.
3. Status på drøftelse af løsøre i svømmehallen

Administrationen fremlægger status på ønsker til svømmehallen fra møde 30. okt. 2018:
 Etablering af håndbruser i familie- og handicapomklædning (Det er med i projektet).
 Kaldealarmer i familie- og handicapomklædning, sauna og handicaptoilettet (Det er ikke
med i udbuddet, og der er heller ikke fundet en teknisk løsning). Handicaprådet
præciserede, at der ønskes ”snor-system” som alarm. Inspirationen er hentet fra
svømmehallen i Hillerødgade.
 Specielle håndgreb i sauna (Det er med i projektet).
 Døre med vridelås (Det er med i projektet).
 Automatisk dørpumpe (Der er opmærksomhed på det, men der er ikke fundet en løsning
endnu). Der skal findes en god og holdbar løsning, der kan modstå det aggressive miljø
med klor. Palle Bjerregaard tjekker op med et firma.
 Ledelinjer (Det er ikke med i projektet). Erfaringsmæssigt er det fravalgt alle steder pga.
uhygiejniske forhold omkring ledelinjerne, og fordi brugerne af svømmehallen kan slå
fødderne. Administrationen påpeger, at der altid vil være personale i svømmehallen, der
kan være behjælpelig især ift. brugere, der er svagtseende og blinde.
 Skabe i omklædningsrum (Det er ikke med i projektet). Det er ikke ønskeligt at etablere
skabe inde i omklædningsrum, fordi man vil undgå, at borgere spærrer rum for
hinanden. Der vil blive etableret skabe umiddelbart udenfor omklædningsrum. Det er en
erfaring fra Stevnsbadet, der har oplevet skabe i rummene som en udfordring. Dragør
Handicap efterspørger fortsat skabe, der kan åbnes udvendigt og indvendigt.
 Som allerede oplyst ved sidste møde, er lift, kørestole og flytbare bænke en del af
projektet.
Busordning
Dragør Handicap efterspørger stadig en busordning, der kan hente/bringe handicappede
borgere til/fra svømning. Der henvises til Slagelse handicap, der har fået etableret en
lignende ordning med kommunen.
Administrationen følger op.
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4. Tilgængelighed i Dragør

Parkering
Der er ønske om at flytte handicapparkeringspladserne ved Cafe Espersen, fordi de bruges
til opbevaring af både i vinterperioden. Skiltene flyttes tættere mod selve cafeen.
Lyd
- Der henvises til Nicolaj Ribers spørgsmål jf. mail fra 25. nov. ”Overgangen krydset
krudttårnsvej/ lundegårdsstrandvej. Hvordan kan det blive mere tilgængeligt, og hvad vil det
koste? Kunne fx være ligesom krydset ved Dragør Centret?” Der ønskes etableret lydfyr
ligesom ved Jægervej og Vestgrønningen.
- Derudover skal der kigges på overgangen ved Hartkornsvej/Kirkevej. Man kan næsten
ikke nå over før signalet skifter til rød.
-Der er ønske om mere lys ved Krudttårnsvej/Lundgårdstrandvej.
Administrationen oplyser, at alle ønsker ikke kan imødekommes. Administrationen arbejder
med en bruttoliste, hvor de følgende ønsker prioriteres.
Fodgængerfelt
- Der skal kigges på to høje kanter ved midterstykket ved Dragørhjørnet
(pølsekarrusellen/sekskanten) – området hvor man går over mod Bellano.
Administrationen følger op.
- På Kongevejen er der igen sat skilte op midt på ledelinjen. Derudover står julepynten
meget tæt på ledelinjen.
Administrationen følger op. Derudover kan udfordringen med ledelinjer tages op i 17.4
udvalg.
5. Toiletter

Opfølgning på Hollænderhallen
Projektet afventer fortsat at kommunalbestyrelsen frigiver pengene.
6. Elevator

Følbare afmærkninger er etableret.
7. Økonomi 2018

Anlæg
På møde i Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 blev det besluttet, at sagen
udsættes til efter fornyet drøftelse i Handicaprådet. Dette på baggrund af mail fra de tre
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medlemmer, som repræsenterer handicaporganisationerne. Handicaprådet vidste ikke, at
midler kunne overføres til næste år.
Handicaprådet ønsker hermed, at en lille del af anlægsbevillingen på 104.000 kr. bruges på
dørpumpe og markering i Hollænderhallen til handicaptoilet, og resten overføres til 2019
med fokus på udendørs badeanlæg.
Administrationen oplyser, at der altid prioriteres ud fra en bruttoliste og økonomien.
Drift
Som allerede oplyst, er der merforbrug i 2018.
8. Økonomi 2019

Anlæg
Der er ønske om at komme i gang tidligt. Derfor drøftes ønsker på næstkommende møde.
Handicaprådet udarbejder forslag til liste med prioriteringer over handicapvenlige tiltag i
2019.
Drift
I budgetaftalen 2019 – 2022 er der afsat 38.000 kr. pr. år fra 2019 og efterfølgende år
til Handicaprådet, herunder tildeling af årlig handicappris.
9. Nye tiltag

Jeanet Barth har lavet udkast til en folder omkring Handicaprådets medlemmer, formål og
opgaver m.m. Jeanet sender teksten elektronisk til Lejla, således at den kan videresendes
samt rettes direkte. Administrationen undersøger om kommunens
kommunikationsmedarbejder kan bidrage med sparring. Alle må komme med feedback til
næste gang.
10. Handicappris 2018

Peter Læssøe deltog ikke i dette punkt.
Palle deltog ikke i dette punkt.
Punktet blev behandlet som et lukket punkt.
11. Handicaptopmøde 2019?

Peter Læssøe deltog ikke i dette punkt.
Der er fortsat ønske om at holde et Handicaptopmøde 2019.
Administrationen oplyste, at der på nuværende tidspunkt ikke er besluttet at holde et
Handicaptopmøde. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede, at der skulle holdes et
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Børne- og Ungetopmøde, og Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at der skulle holdes et
Ældretopmøde. Såfremt der skal holdes et Handicaptopmøde skal det besluttes af Social- og
Sundhedsudvalget.
12. Revidering af Handicap- og psykiatripolitikken i 2019

Peter Læssøe deltog ikke i dette punkt.
I forbindelse med at Handicap- og psykiatripolitikken skal revideres, skal Dragør Handicap
kigge på den nuværende politik og finde ud af, hvad de ønsker at arbejde med.
Processen omkring revidering af politikken besluttes i Social- og Sundhedsudvalget.
Her kan I se procesplan for ældrepolitikken: Procesplan for Ældrepolitikken 2018-2019
Det er samme format, der anvendes for samtlige politikker på Social- og Sundhedsudvalgets
område, herunder Handicap- og psykiatripolitikken.
Her kan I se Årshjul for Social- og Sundhedsudvalget og kendte politiske sager: Årshjul
2018 - 2019
13. Handicaprådets årsberetning for 2018

Handicaprådet skal udarbejde den årlige beretning, der forelægges til politisk behandling i
Social- og Sundhedsudvalget i marts. Dragør Handicap fremlægger udkast til årsberetning
2018 på næstkommende møde 29. januar 2019.
14. Handicap-valgmøde?

Jeanet Barth foreslår, at der arbejdes på, at politikere kommer ud og tage en drøftelse med
Handicaprådet og Ældrerådet i forlængelse af, at der udskrives folketingsvalg.
15. Evt.

- Lejla er på orlov pr. 1. januar til 30. april 2019.
- Palle kan ikke deltage på næstkommende møde. Der deltager en stedfortræder, som Palle
selv indkalder.
Næste møde i Handicaprådet er 29. januar 2019.
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