Referat
Handicaprådet
22. februar 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
Referat:
Dagsordenen godkendes.
2. Tilgængelighed i Dragør Kommune
Besøg af formanden for Dragør Gadelaug, Philip Helgstrand, med hensyn til dialog
vedrørende juleudsmykning på Kongevejen samt udeservering.
Referat:
Punktet udsat grundet frafald fra Philip. Det aftales at Amalie inviterer Philip og en
anden fra gadelauget til næste møde.

3. Handicaprådets anlægsmidler 2021
Drøftelse af forslag til prioritering af anlægsmidler 2021. Vedlagt i bilag til
dagsordenen er opdateret liste over handicapvenlige tiltag fra anlægsbudget 2021.
Referat:

Kantstenssænkning er høj prioritet i forhold til anvendelse af midler. Ulempen er at
arbejdet evt. først kan komme sent på året, i forhold til yderligere
prioritering/anvendelse af midlerne. Det aftales at kantstenssænkningen er første
prioritet til effektuering hurtigst muligt. Det aftales at næste prioritering af midlerne
drøftes i DH frem mod næste møde i handicaprådet den 13.april.

4. Evt. ændring af sammensætning af handicaprådet
Handicaprådet har et ønske om at tilføje et medlem for Handicaporganisationerne for
de handicappede unge.
Det er Handicaprådets forretningsorden, som dikterer medlemssammensætningen.
Heraf fremgår det:
§3. Rådet består af følgende fem medlemmer:
- to medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen (Bilag A, punkt 1)
- tre medlemmer, som repræsenterer handicaporganisationerne (DH) i kommunen
(Bilag A, punkt 1)
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i
rådets møder, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage.
Handicaporganisationerne (DH) kan kun indstille personer til medlemskab af eller
stedfortræder i Handicaprådet, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af
Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode,
indtræder stedfortræderen i rådet, og der udpeges en ny stedfortræder.
Såfremt Handicaprådet ønsker ny sammensætning, skal forretningsordenen ændres.
Forretningsordenen godkendes af udvalget.
Referat:
Anmodning af ændring af forretningsorden med ekstra medlem fra DH er godkendt af
et enigt Handicapråd. Det aftales at Amalie til næste møde den 13.april har en

opdateret forretningsorden med til godkendelse, og at DH har navn på ny
repræsentant med.

5. Årsberetning for 2020
Udkast udleveret og drøftet på mødet. Årsberetningen bliver forelagt Social-,
Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 08. marts og for
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.
Referat:
Jeanet læser årsberetningen for 2020 højt. Der aftales følgende rettelser: Gratis
psykolog til unge åbent fra september 2020 og Borgerrådgiver hele 2021 med.
Det aftales at invitere Cathia borgerrådgiver med på næste handicaprådsmøde den
13.april, samt forslag om annonce i Dragør Nyt om borgerrådgiveren.
Forslag om at tilgængelighed på stranden indgår i prioritering af anlægsmidler.

6. Høring om kultur- og fritidspriser
Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende forslag til fremtidige prisuddelinger i
høring.
Administrationen indstiller, at handicaprådet drøfter høringsvar til kultur- og
fritidspriser.
Sagsfremstilling:
Vi har en tradition for at fejre og anerkende frivillige indsatser og foreningsliv i
Dragør. Med baggrund i budget for 2021 har kommunalbestyrelsen besluttet at sende
forslag til fremtidig prisuddelinger i høring.

Det drejer sig om:
1. Fortsat at uddele en årlig Sports- og Kulturpris, en Initiativpris og en
Handicappris samt anerkende sportsudøvere, som har udført en særlig
præstation
2. at Handicapprisen, som hidtil, uddeles den 3. december på FN’s internationale
Handicapdag
3. at Sport- og Kulturprisen, Initiativprisen og anerkendelse af sportsudøvere, som
har udført en særlig præstation, uddeles og sker ved et fælles event i
forbindelse med arrangementet ’Kongelundsfortet i Bevægelse’.
Høringsfrist er fredag den 26. februar 2021.
Vedlagt sagen ses hele sagsfremstillingen fra Kommunalbestyrelsesmøde den 17.
december 2020. Af sagsfremstillingen fremgår forslag til fordeling af budgettet i
forhold til tildeling af priser, gaver og gavebeløb.
Referat:
Handicaprådet aftaler høringssvar; at det ønskes at budget til gavecheck til
handicapprisen på 5000kr holdes, og at differencen i forhold til det indstillede holdes
inden for handicaprådets budget fx med besparelse i forplejning i løbet af året og til
uddeling af handicapprisen. Amalie fremsender høringssvaret efter godkendelse af
Jeanet.

7. Evt.
Referat:
Tonny spørger ind til tilsyn i december 2020 hos den kommunale hjemmepleje. Der
står i tilsynet at det er uanmeldt, men vurderingen er at det er anmeldt, hvilket er en
fejl i sagerne. Tonny henviser til manglende uddannelsesniveau hos prg 85.

Tonny spørger ind til uddannelseskrav i den private hjemmepleje. Nicolaj orienterer
om samarbejdet og tilsynet med den private hjemmepleje.
Det aftales at DH sender information om corona vaccinestrategi til lydavisen, jf
henvendelse fra Dansk Blindesamfund.
Tonny orienterer om udfordringer med hjælp til corona vacciner fra kommunen. Peter
meddeler om mange ændringer i reglerne.
Amalie tilmelder Nicolaj og Jeanet til handicaprådenes dag.
Jeanet orienterer om prg 17,4 udvalg med ledelinjer m.m.
Jeanet orienterer om at hun er blevet fuldt medlem af Patientinddragelsesudvalget i
Region Hovedstaden.
Amalie orienterer om proces for evt hjemtagelse af opgaver fra det forpligtigende
samarbejde med Tårnby Kommune.

Næste møde: Tirsdag den 13. april 2021 kl. 17.00 – 19.00

