Referat

Handicaprådet
15. juni 2021
Medlemmer: Jeanet Barth, Tonny Bengtson, Britt Helen Krogh, Stig Neuman, Nicolaj
Riber, Peter Læssøe, Henrik Aagaard og Amalie Sommer-Madsen (referent).
Afbud: Amalie Sommer-Madsen (suppleant: Sandra Stein-Olsen (referent)), Peter
Læssøe (suppleant: Ebbe Kyrø (KB))
Gæster:
1. Godkendelse af dagsorden
Referat: Der er ingen ændringer. Dagsorden er godkendt.

2. Velkommen til nye medlemmer af handicaprådet
Velkommen til nyt medlem fra DH: Stig Neuman. Og velkommen til Henrik og Amalie;
nu som faste medlemmer af handicaprådet udpeget på vegne af
kommunalbestyrelsen.
Opdateret og endelig forretningsorden for handicaprådet er vedlagt som bilag.
Referat:
Rettelse til bilag A1 – Borgmesteren kan ikke være stedfortræder for Nicolaj. Endelig
bilag rettes til.
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3. Tilgængelig i Dragør Kommune
Status fra Henrik Aagaard, herunder midlerne.
Referat:
Der er frigivet midler til handicapvenlige midler i 2021. Midlerne er blandt andet afsat
til kantsten, fra badehotel til havn. Jeanet og Henrik aftaler et snarligt møde og bliver
her enige om detaljerne.
Øvrige midler er afsat til Dragør Søbad. Der tales om sliske ud til vandet og højere
gelænder, som er blevet lavet.
Henrik uddeler kort over søbadet. Der har tidligere været kigget på midterrampen,
hvor det drøftes, at slisken kommer for langt ud, hvor der ikke altid er vand. Der
foreslås en af enderamperne. Henrik vurderer, at rampen skal være ca. 35 meter
lang, da der er en dybde på ca. 1-1,75, hvilket går ud over søterritoriet.
Der drøftes, om sliskes kan sænkes på tværs fra midterrampen eller parallelt langs
midterrampen. Henrik oplyser, at hældningen skal være 1,30 meter og ca. 30-40
meter lang.
Nikolaj og Jeanet oplyste at de havde læst at de i Tårnby ved sneglen havde fået
problemer med at deres rampe var blevet glat PGA manglende vedligehold. Der
drøftes vedligeholdelse. Nicolaj spørger, om bademestrene kan stå for
vedligeholdelse. Henrik er enig om, at ansvar for vedligeholdelse skal undersøges.
Jeanet og Henrik aftaler et møde efter sommerferien for at drøfte mulighederne.
Mødet kan slås sammen med mødet vedrørende kantsten.
Britt oplyser, at platformene er blevet gode, og føles trygt at gå med rollator.
4. Svømmehallen
Drøfte fornyet henvendelse til Børn-, Skole- og Kulturforvaltningen vedrørende
svømmehallens indretning, jf. høringssvar fra Handicaprådet ved bygningen og jf.
aftale om rundvisning, som endnu ikke er aftalt.
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Referat:
Amalie har forud for mødet orienteret Handicaprådet på e-mail: Steen Jørgensen,
halinspektør i Hollænderhallen, vil efter sommeren tage initiativ til at invitere
Handicaprådet til rundvisning i svømmehallen – med en dialog om muligheder etc. for
handicappede. Bemærk dog at Steen ikke har været med i byggeprocessen og derfor
ikke kan sige noget om gamle beslutninger; men han kan snakke med jer om det
fremadrettede. I må meget gerne til referatet på tirsdag sige til Sandra, hvem af jer
som ønsker at deltage på rundvisningen, og så sørger vi for at formidle dette videre til
Steen, som så vil invitere.
Der drøftes, hvad der skal vises ved en ny rundvisning. Der oplyses mange
faldgruber, som skal kigges på.
Ebbe mener, at det er relevant at invitere Asger, som en del af forvaltningen.
Britt fortæller, at der har været møde i 2017, hvor de fik vist tegninger om den nye
svømmehal. Der blev her udtrykt ønsker fra Handicaprådet, men der kom ikke
tilbagemelding herpå. Jeanet oplyser, at deres høringssvar ej blev medtaget, og der
udtrykkes stor utilfredshed blandt medlemmerne. Der fortælles eksempler om snævre
gange til handicapomklædning og afstand til varmtvandsbassin.
Beslutning: Ny rundvisning med hele handicaprådet samt direktør Asger.

5. Høringsvar vedrørende nye fordelingsregler for idræts- og
fritidsfaciliteter
De nuværende banefordelingsregler blev vedtaget i 2003 og afspejler ikke, hvordan
fordelingen foregår i praksis. Folkeoplysningsudvalget har derfor valgt at revidere
reglerne, som her sendes i høring hos Handicaprådet.

3

Der kan læses mere om baggrunden for revideringen og hvad der ligger til grund for
forslaget til de nye her: Høring om fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter Dragør Kommune (dragoer.dk)
Vedhæftet findes udkastet til nye fordelingsregler.
Frist for høring
Høringsfristen er onsdag den 1. september 2021 kl. 12.00
Høringssvaret skal sendes på mail til kulturogfritid@dragoer.dk
Referat:
Tonny gør opmærksom på, at der er sket diskrimination i 1. udkast, hvorfor dette på
opfordring i hørringssvar er blevet fjernet. Nicolaj afklarer dette med direktør Asger.
Beslutning: Jeanet sørger for hørringssvar.

6. Hjemtagelse af specialundervisning
Drøftelse og aftale om videre behov.
Referat:
Amalie har forud for mødet orienteret Handicaprådet på e-mail: Der vil ikke med
hjemtagelsen af specialundervisningsområdet ske ændringer for de elever, der har
deres skolegang på specialskoler eller dagbehandlingstilbud. Også i fremtiden vil
Dragør Kommune benytte sig af specialtilbud uden for kommunen. Intentionen med
hjemtagelsen er en bedre koordinering af kommunens indsatser til gavn for alle børn,
og man kan godt forestille sig, at der på sigt vil være flere elever, der kan profitere af
undervisning med støtte på skolerne i Dragør, frem for at blive sendt ud af kommunen
på en specialskole. Dette vil i givet fald altid ske i tæt dialog med eleven og elevens
forældre. For en mere detaljeret oversigt over den nye organisering af PPR-opgaverne
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henvises til orienteringen til BFKU og SU: https://www.dragoer.dk/politik-ogindflydelse/dagsordner-og-referater/skoleudvalgets-moeder/2021-06-07-1700-1313/
Der drøftes vigtigheden i børnenes tarv, og Stig udviser bekymring om Dragør har de
rette ressourcer og der udtrykkes blandt andet mangel på plads til specialundervisning
i Dragør Kommune.
Beslutning: Der ønskes oplyst økonomi på det, der købes eksternt. Der ønskes, at det
skal være et punkt til næste møde, og en invitation til Asger, som kan give en generel
uddybning på området.

7. Kommunens skovture
Dragør Kommunes skovture for alle pensionister i kommunen via Wiedergården er
ikke handicapvenlige igen i år (fx med busser med lifte og plads til hjælpere).
Drøftelse af ønsker til løsning.
Referat:
Amalie har forud for mødet orienteret Handicaprådet på e-mail: Wiedergårdens
skovture planlægges af Aktivitetshusets frivillige hvert efterår. Lederen af
Aktivitetshuset fortæller, at invitation til Handicaprådet til deltagelse i
planlægningsmødet tidligere er blevet fremsendt, men ingen er mødt op. Jeg skal ikke
kunne sige, hvad der er gået galt i den forbindelse, men jeg vil foreslå, at I til
referatet på tirsdag siger til Sandra, hvem af jer som vil deltage i frivilliggruppen til
planlægning af næste års skovtur, og så sørger vi for at formidle dette videre til
Aktivitetshusets leder Hanne Berthelsen, som så vil invitere. Fra Aktivitetshuset hører
jeg kun opbakning til og forståelse for at arrangere handicapvenlige skovture, men
fordi turene er arrangeret af frivillige, har de brug for nogle som kan bidrage til den
del.
Jeanet præsenterer sagen. Der føles en differentiering og ikke en inklusion. Dansk
Handicapråd ønsker at der afsættes midler af til handicapvenlige ture med
handicapvenlige busser.
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Beslutning: Der arrangeres et møde mellem Nicolaj, Jeanet, Amalie og Henrik
(sundhedschef) på den anden side af sommerferien.
Navne der ønsker at deltage i planlægningsgruppen: I forhold til en eventuelt
deltagelse, afventer en yderligere drøftelse i Handicaprådet.

8. Evt.
Referat:
Amalie har forud for mødet orienteret Handicaprådet på e-mail: Orientering om
henvendelse fra DUKH (den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet).
Diæter: Der synes at mangle udbetalinger for diæter i 2020.
Ønske om at dette undersøges, og kvitteringer sendes til hvert berørte medlem
(Jeanet, Tonny og Britt). Ydemere kan der ikke ses, at der er udbetalt via e-boks.
Beslutning: Sandra undersøger antal udbetalinger + beløb i 2020 samt 2021. Det
samme gælder e-boks.
Handicappolitikken (foldere): Det ses ikke at være nogle steder (lægehuse, rådhuset
mv.).
Britt fortæller, at hun er blevet oplyst, at de er blevet fjernet grundet smittefare i
forbindelse med corona.
Handicaprådet ønsker, at det kommer ud at lægge igen, når det igen er forsvarligt.
Indtil videre kan handicappolitikken fortsat ses på kommunens hjemmeside.

Næste møde: Tirsdag den 24. august 2021 kl. 17.00 – 19.00
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