Referat
Handicaprådet
28. maj 2019
St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 17.00 – 19.00
Deltagere: Jeanet Barth, Palle Bjerregaard, Tonny Bengtsson, Peter Læssøe, Helle Barth
(stedfortræder for Nicolaj Riber), Flemming Andersen, Henrik Aagaard og Lejla Foric (referent)
Forhindret: Nicolaj Riber
Der deltog skrivetolke fra kl. 17.00 – 19.00
1. Godkendelse af dagsorden
Formanden tilføjede et punkt til dagsorden:
4.a.: Ensretning af personlige hjælpemidler
Peter Læssøe går kl. 18.30.
Herefter blev dagsorden godkendt.
2. Tilgængelighed
- Vej
Adskillige billeder blev forelagt, der illustrerer, at der fortsat er begrænset tilgængelighed for handicappede borgere i Dragør.
- Krudttårnsvej/overfor Krudthuset:
Der er affald på fortovet hver dag.
Administrationen oplyser, at det er privat areal.
-Engvej:
Ledelinjerne ligger lavt et godt stykke på delstrækning mod Krudttårnsvej på butikssiden og det samme med fliserne.
Administrationen følger op.
-Ledelinjer:
Det er fortsat en stor udfordring, at butikker og cafeer i Dragør ikke overholder regler i
forhold til ledelinjerne. De opbevarer fortsat varer, cafeborde, skilte m.m. på ledelinjerne.
Der kan rettes henvendelse til politiet, hvis regler omkring ledelinjer ikke overholdes.
-Handicapparkering:
Det er fortsat en stor udfordring, at handicapparkeringspladser i Dragør benyttes af
borgere uden handicapparkeringskort.
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Der kan rettes henvendelse til politiet, hvis regler omkring handicapparkering ikke
overholdes.
Administrationen følger op på parkeringsrestriktioner i byen, hvorvidt der er tale om en
eller to timers parkering.
-Cykelstier
Administrationen oplyser, at der skal lægges ny asfalt på cykelstier på Kirkevej. I forlængelse af dette vil hullet i rådhusets adgangsvej også blive lavet.
- Strandlinien (Cafe Blink, Strandhotellet, Cafe Hjerteblomst og Nam Nam)
Det er en stor udfordring med tilgængeligheden for f.eks. kørestolsbrugere på Strandlinien. Det er især området ved Cafe Blink og Strandhotellet samt Cafe Hjerteblomst.
Administrationen oplyser, at der er indgået en gammel aftale med Strandhotellet om
inddragelse af fortovet.
Administrationen følger op.
- Parkering på Højvejen
Det er en udfordring, at biler parkeres, således at dele af cykelstien bliver spærret. Der
ønskes opsætning af skilte med parkering forbudt.
Administrationen oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke vil blive sat skilte op. Det
er ulovligt at parkere på cykelstien jf. færdselsloven, og der kan rettes henvendelse til
politiet.
-Vej-bom på Hollændervænget (ud til Hartkornsvej)
Det kan være udfordrende for kørestolsbrugere at komme igennem på grund af vejbom.
Administrationen følger op.
- Lyd
- Krydset ved Møllegade/Kirkevej
Der er aktuelt kun etableret vibrationssignaler på den ene side af vejen. Der er ønske
om etablering af vibrationssignaler på den anden side af vejen.
Administrationen oplyser, at det er historisk betinget. De eksisterende fodgængertryksignaler blev etableret af amtet før kommunalreformen trådte i kraft i 2007. Dvs. amtet
betalte for fodgængertryk på ”amtsvejen” og ikke på ”kommunevejen”.
Handicaprådet kan vælge, at vibrationssignaler kommer på listen over ønsker til anlægsmidler.
- Krudttårnsvej/Lundgårdsvej
Der er også fortsat ønske om etablering af vibrationssignaler ved Krudttårnsvej / Lundgårdstrandvej.
Handicaprådet kan vælge, at dette kommer på listen over ønsker til anlægsmidler.
På næste møde forelægger administrationen overslag på etablering af ovenstående vibrationssignaler.
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- Ved vandet
- Platform ved Mormorstranden
Palle Bjerregaard synes ikke, at platform ved Mormorstranden er tilfredsstillende. Ifølge Palle Bjerregaard skulle platformen være større samt laves som en sti på stranden/sandet helt ud til vandet.
Administrationen oplyser, at Handicaprådet blev forelagt skitse af platform på Mormorstranden ved møde i rådet den 29. januar 2019. Der var ikke nogen bemærkninger til
skitsen.
Handicaprådet ønsker, at der etableres handicapmærke på platformen.
Administrationen følger op på dette, samt annoncerer i Dragør Nyt, at den nye platform
er klar til brug.
- Toiletter
-Handicaptoilet på havnen
Jeanet Barth har sammen med professionelle undersøgt forholdene på handicaptoilettet
på havnen. Meldingen er, at handicaptoilettet ikke lever op til vejledningen på området,
fordi det ikke er stort nok til at blive defineret som ”handicaptoilet”.
Administrationen bekræfter ovenstående. Toilettet er ikke et decideret handicaptoilet,
men et handicapvenligt toilet indrettet bedst muligt i forhold til de givne fysiske rammer.
Derudover er der planlagt bygget et permanent og offentligt tilgængeligt handicaptoilet
på havnen ved Madsens Krog.
Administrationen følger op med dato for færdiggørelse af det ny handicaptoilet.
Efter mødet. Det kan i øvrigt oplyses, at det er Dragør Sejlklub, der er bygherre på en
tilbygning, som også indeholder et offentligt tilgængeligt handicaptoilet.
-Europanøgle
Mulighed for etablering af et låsesystem, hvor der benyttes Europanøgle blev drøftet
igen. Jeanet Barth undersøger, hvad det vil koste at etablere Europanøgle-system.
Administrationen understreger, at det nuværende nøglesystem fungerer godt, fordi man
kan låne et nøglekort til 100 kr., som man får retur, når kortet afleveres tilbage. Dette
er også den billigste løsning.
Handicaprådet foreslår, at alle aflåste Handicaptoilettet låses op i første omgang, således at der ikke længere skal bruges nøglesystem. Administrationen oplyser, at dette allerede er besluttet og iværksat i forhold til det nuværende handicapvenlige toilet.
- Handicaptoilettet i Hollænderhallen
Dragør Handicap påpeger, at der fortsat mangler mærkning på gulvet ved handicaptoilettet i Hollænderhallen.
Administrationen oplyser, at der laves gul afmærkning på gulvet i løbet af sommeren i
forbindelse med gulvrenovering i Hollænderhallen.
3. Økonomi 2019
-Budgetopfølgning på Handicaprådets driftsøkonomi
Administrationen præsenterede et overblik over Handicaprådets driftsøkonomi for 2019.
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Som økonomien ser ud nu, så vil der også være midler til afholdelse af et sjette møde,
hvis Handicaprådet ønsker det.
Der overføres desuden 15.000 kr. fra det resterende beløb for Ældretopmøde til afholdelse af Handicaptopmøde.
Dragør Handicap mener ikke, at 15.000 kr. er nok til afholdelse af Handicaptopmøde,
og vil derfor undersøge muligheder for at ansøge om flere midler.
-Handicapvenlige tiltag – anlæg
Administrationen skal forelægge overslag på etablering af vibrationssignaler på næstkommende møde.
Jeanet Barth indhenter pris på etablering af europanøgle.
4. Genetablering af bustransport til/fra svømmehallen
Administrationen har undersøgt, at der i forbindelse med budget 2014-2017 blev afsat
55.000 kr. pr. år til transport for handicapsvømning. Såfremt der igen skal afsættes
penge til transport, skal det forelægges til politisk behandling i Social-, Sundheds- og
Arbejdsmarkedsudvalget. Administrationen og rådet kan ikke lave en indstilling til udvalget.
4. a. Ensretning af personlige hjælpemidler
Dragør Handicap ønsker, at administrationen undersøger, om der er kommet nye regler
på området, således at personlige hjælpemidler bliver ensrettet.
Administrationen følger op.
5. Kommunens skovture
Dette punkt har været et tilbagevendende emne, og Dragør Handicap ønsker endnu engang at fremhæve, at handicappede borgere ikke får lov at deltage i kommunens skovture.
Administrationen følger op på dette og indleder dialog med Sundhed og Omsorgschef.
6. Handicaptopmøde
I forbindelse med at der skal udarbejdes en ny Handicappolitik, som har fokuspunkterne børn og unge samt borgere over 18 år med handicap, skal der afholdes to dialogmøder.
Der afholdes dialogmøde henholdsvis 3. september (børneområdet) og 10. september
(voksenområdet) med henblik på at inddrage borgernes perspektiv i Handicappolitikken. Dialogmøderne afholdes på Wiedergården.
3. december afholdes der Handicaptopmøde på FN’s internationale handicapdag. Der vil
være oplæg, uddeling af handicappris samt præsentation af udkast til Handicappolitikken på baggrund af dialogmøderne. Topmøde afholdes på Wiedergården.
Formanden fra Danske Handicaporganisationer (DH) er desværre forhindret i at deltage, men næstformanden Sif Holst deltager den 3. december.
Som tidligere drøftet er der afsat 15.000 kr. til Handicaptopmøde.
Dragør Handicap kan søge om flere midler via andre kanaler. Ydermere er der mulighed
for at ansøge om §18 midler. Jf. beslutning fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds-
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udvalget den 6. maj gennemføres en ny ansøgningsrunde og tildeling sker til efteråret.
7. Tavshedspligt
Administrationen informerede, at medlemmer af råd og udvalg har tavshedspligt. Det er
administrationens opgave at tydeliggøre, når der behandles emner, der er fortrolige.
Det følger af straffelovens § 152, at den, som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
I referater fra møder vil fortrolige oplysninger fremgå under et lukket punkt.
Oplæg omkring tavshedspligt sendes med referatet.
8. Børne- og socialministeriets handicappolitiske redegørelse 2018
Redegørelsen er til orientering.
9. Evt.
-

Møde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Beskæftigelsesrådet
Helle Barth og Flemming orienterede om et inspirerende møde afholdt af Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering og Beskæftigelsesrådet. Der var mange gode oplæg, som kunne bruges til Handicaptopmøde.

-

Psykologhjælp til handicappede
Der er fortsat ønske om etablering af psykologhjælp til handicappede borgere.
Palle har undersøgt om handicaporganisationer har psykologhjælp, og det var kun
blindesamfund, der havde en ordning. Helle Barth henviser til epilepsiforeningen,
som også har psykologhjælp.

-

Handicappris
Palle Bjerregaard var skuffet over arrangementet for uddeling af handicapprisen,
fordi Folkeoplysningsudvalget har et større arrangement, når der uddeles sports- og
kulturpris.
Administrationen oplyser, at Handicaprådet selv beslutter, hvordan rådets driftsbudget bruges.
Helle Barth foreslår, at rådet ansøger om flere midler. Rådet kan eventuelt forelægge budgetforslag til budgetforhandlingerne. Administrationen kan ikke lave budgetforslag på vegne af rådet.
Såfremt Handicaprådet ønsker andre kriterier for indstilling til Handicappris, så kan
det behandles på næstkommende møde.

-

Principper for svømmehallens åbningstid og pris- samt takstpolitik
Der efterspørges status på offentliggørelse af banetider i svømmehallen.
Administrationen oplyser, at sagen behandles politisk på Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj. Der er modtaget ni høringssvar.

-

Handicaprådets pjece
Handicaprådets pjece er udskudt indtil Handicappolitikken er færdig.

Næste møde i Handicaprådet er 18. juni 2019
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