Referat
Handicaprådet
29. januar 2018
St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 15.30 – 17.00

Deltagere: Jeanet Barth, Palle Bjerregaard, Tonny Bengtsson, Nicolaj Riber, Peter Læssøe,
Flemming Andersen, Henrik Aagaard og Lejla Foric

Indhold
1. Godkendelse af dagsorden
Det blev tilføjet følgende nye punkter til dagsorden under eventuelt i punkt 8:
-

”Udpegning af medlem til Folkeoplysningsudvalget”
”Hjemmesygepleje”
”Udflugter med Wiedergården – budget”
”Parkering ved Netto”
”Antal af handicappede borgere i Dragør Kommune”

Dagsorden blev herefter godkendt.
2. Valg af formand og næstformand
Handicaprådet skal på sit konstituerende møde vælge en ny formand og næstformand.
Jeanet Barth vælges som formand for Handicaprådet.
Nikolaj Riber (A) vælges som næstformand og ordstyrer.
Opmærksomhedspunkt
Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik ønskes opdateret snarest muligt med
henblik på godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.
3. Drøftelse af forretningsorden
Administrationen har udarbejdet to versioner til forretningsorden med henblik på
drøftelse af, hvilken en rådet foretrækker. I udkast 1 er der lagt op til at fortsætte
praksis med, at administrationen har stemmeret. I udkast 2 er der lagt op til, at
administrationen ikke har denne stemmeret.
Handicaprådet vedtager udkast 2, hvor administrationen ikke har stemmeret. Det
skyldes bl.a., at det er komplekst for afdelingslederen af Borger og Social at have
stemmeret, når han ikke er Dragørborger.

Forretningsorden lægges på hjemmesiden snarest muligt.
4. Orientering om Handicaprådets årsberetning 2017
Administrationen gennemgik årsberetning 2017 kort.
Administrationen fremsender skriftlig status på årsberetning 2017 snarest.
5. Drøftelse af ønsker til rådets arbejde i 2018
Herunder evt. Diger i Dragør, Borgerinddragelse og andre elementer fra
Kommunalbestyrelsens arbejde
Rådet drøftede ønsker og blev enige om:
- Mange af punkterne fra årsberetningen 2017 kan videreføres til 2018
- Rådet ønsker at komme rundt og se på konkrete udfordringer på en besøgsrunde i
Dragør. På baggrund af rådets tilbagemeldinger sammensætter administrationen
besøgsrunden. På baggrund af besøgsrunden laves der en prioriteringsliste.
- Rådet ønsker at inddrages tidligt i forløbet omkring fremtidige diger i Dragør. Såfremt
der er relevant materiale vedr. planerne for digerne, sendes det til rådet.
Administrationen oplyser efterfølgende, at den offentlige høring om Diger i Dragør er i
gang, og der henvises til Dragør Kommunes hjemmeside:
https://www.dragoer.dk/vores-kommune/en-kommune-i-udvikling/diger-i-dragoer/
Rådet opfordres til at deltage i den offentlige debat.
6. Drøftelse af ønsker til anvendelsen af puljen ”Vejvedligehold handicapvenlige
tiltag”
For 2018 er der afsat 100.000 kr. til vejvedligehold handicapvenlige tiltag.
Derudover er der 15.000 kr. til afholdelse af møde, kurser, udflugter og lignende.
Handicaprådet vender tilbage med ønsker til anvendelsen af puljen.
7. Forslag til møder i 2018
Rådet ønsker, at administrationen foreslår nye mødetidspunkter, der ikke ligger i
forlængelse af møder i Social- og Sundhedsudvalget (SSU). Rådet oplever, at møderne
vil blive forhastede, hvis de ligger op af møder i SSU.
Derudover foreslår administrationen en dag for afvikling af besøgsrunde.
Det aftales desuden, at alle vigtige beslutninger fremadrettet kan træffes over mail, for
at undgå, at vente til næstkommende møde i Handicaprådet, før der kan træffes
beslutning.
8. Evt.
- Orientering om materiale fra Det Centrale Handicapråd: ”Fakta om
mennesker med handicap”
Rådet blev orienteret.
- Orientering om materiale fra Institut for Menneskerettigheder:
handicapbarometer.dk (www.handicapbarometer.dk)

Rådet blev orienteret.
- Invitation til årsmøde 2018 i Det Centrale Handicapråd den 10. april i
Odense
Rådet blev orienteret og skal melde tilbage til Lejla, såfremt man ønsker at
deltage.
Administrationen har siden hen erfaret, at årsmøde 2018 er udskudt til et senere
tidspunkt, fordi Det Centrale Handicapråd ikke har nogen formand på
nuværende tidspunkt.
- Udpegning af medlem til Folkeoplysningsudvalget
Handicaprådet kan vælge at udpege en repræsentant til
folkeoplysningsudvalget.
Der skal udpeges en repræsentant inden 5. feb., hvor der afholdes valgmøde.
Rådet beslutter over mail, hvem de udpeger som repræsentant og melder
tilbage til Lejla, hvem der er valgt.
Rådet har siden hen meldt ind, at Palle Bjerregaard vælges som repræsentant.
- Dragør Kommunes akutfunktion
Rådet ønsker mere viden om Dragør Kommunes ordning ved akut behov for
hjælp. Hvem skal borgerne henvende sig til i akutte situationer? Er det
akuttelefonen 1813, som man skal kontakte udenfor kommunens åbningstid?
- Udflugter med Wiedergården – budget
Rådet vil gerne vide, om budgettet for udflugterne/busture er hævet, eller om
det er indenfor samme budget? Ifølge Wiedergården er der ikke penge til at
bestille liftbus, hvilket betyder, at udflugterne ikke er egnet til kørestolsbrugere.
Det var ikke udmeldingen sidst.
Administrationen undersøger sagen og giver besked til både Handicaprådet og
Wiedergården.
- Parkering ved Netto
Rådet påpeger, at det er svært at parkere foran Netto (begge Netto) på
handicapparkeringspladsen, da pladsen benyttes til vareopbevaring. Da grunden
er privat, kan administrationen ikke gøre så meget ved sagen. Men
administrationen vil gerne være behjælpelig med at udarbejde udkast til brev på
vegne af rådet, som kan sendes til Netto og appellere til, at de imødekommer
problemet.
-

”Antal af handicappede borgere i Dragør Kommune”
Rådet har bedt administrationen lave en opgørelse over, hvor mange
handicappede borgere, der er i Dragør Kommune.
Der laves en opgørelse. Tallene skal tages med forbehold, da det er en kompleks
opgave at lave optællingen. Det skal fremhæves, at der ikke er et samlet billede

af hvilke borgere, der definerer sig selv som handicappede.
Opgørelsen vil tage udgangspunkt i aktive sager/ydelser i handicap og psykiatri
samt særlige tilbud.

