Handicaprådsmøde
Dragør rådhus, tirsdag den 28. juni kl. 17-19:

Deltagere:
Jeanet Barth (formand)
Britt Helen Krogh
Tonny Bengtsson
Stig Neuman
Nicolaj Bertel Riber (næstformand)
Helle Barth
Henrik Aagaard
Asger Villemoes Nielsen (referent)

Dagsorden:
1. Udgifter og status på børnehandicapområdet (udsat fra sidste møde) (Stig/Asger)
2. Status på svømmehallen (Asger/Henrik)
3. Økonomi ift. anlæg v. handicapvenlige tiltag (Henrik)
a. Herunder status på alarmpriser
4. Tilrettelæggelse af udflugt med SSAU til Handicaporganisationernes Hus i Tåstrup (Jeanet/Asger)
5. Status på budgetproces ift. (Asger)
a. Det specialiserede børneområde
b. Ældreområdet
c. Andet
6. Ajourføring af Handicappolitikken inkl. gennemgang af forretningsorden (Asger)
7. Orientering om kursus (Jeanet/Stig)
8. Orientering om kommunens skovtur (Jeanet)
9. Orientering om henvendelse fra Bofællesskabet Wiedergården (Jeanet/Nicolaj)
10. Orientering om procedurer vedr. indberetning mellem plejeområdet og sygehuse/regionen ved
smitsomme sygdomme
11. Evt.

REFERAT
1. Udgifter og status på børnehandicapområdet (udsat fra sidste møde) (Stig/Asger)
Asger gennemgik det vedhæftede bilag. Stig spurgte til støtte-kontaktperson-ordning, og Asger
undersøger detaljerne og giver en præcis tilbagemelding.
2. Status på svømmehallen (Asger/Henrik)
a. Asger redegjorde for tilbud på barrer samt den beskrivelse, der følger med.
b. Henrik oplyste, at der er undersøgt vedr. ABA-anlæg hos JAMO-sikring, der har givet et
overordnet estimat på automatiske døråbnere til 9 døre på estimeret 600.000 kr . Der skal
hyres en rådgiver, da der er tale om stor kompleksitet.
c. Jeanet viste en billedserie fra hende og Britt, der viste:
i. pladsmanglen i omklædningen,
ii. mangel på håndgreb hvis man skal op at stå (der er kun et).
1. Der kunne sagtens være flere greb.
iii. Der mangler autotryk på dørene.
iv. Liften kunne ikke komme til at fungere – og svaret var at man ikke kunne komme i
vandet i dag. Livredderne anede intet om det. Der gik op til 45 minutter uden at
komme i vandet.
v. Selvlukkende skabsdøre forhindrer smidig brug
vi. Lyset tænder kun, når man står op – hvilket er svært i kørestol.
Der var efterfølgende en debat om de vanskeligheder, som der åbenlyst er.
Tonny indvendte, at der er talt om svømmehallen i flere år med nøjagtig de samme elementer – ”vi
burde sætte et skilt op med, at svømmehallen ikke er handicapvenlig”.
Jeanet: personalet kan heller ikke hævde, at der er alt det nødvendige, når det beviseligt mangler.
Nicolaj: vi har talt om svømmehallen i mange år, ja. Og det er da en politisk prioritering. Måske ikke
lige om lyset tænder, når man kommer ind i omklædningen.
Britt: siden januar 2017 har vi talt om dette. Jeg vil have den gamle hal tilbage.
Enden på diskussionen blev, at Asger og Henrik overvejer, hvorledes de oplevede udfordringer kan
lægges op til politisk diskussion og afgørelse, da svømmehallens personale ikke selv kan løse de
udfordringer, der er bygningsmæssigt betinget.
3. Økonomi ift. anlæg v. handicapvenlige tiltag (Henrik)
a. Herunder status på alarmpriser
i. Henrik gennemgik økonomibilag, som er vedhæftet som bilag.
ii. Derudover, er der sat Hcp-P skilte ved Gåserepublikken og Badehotellet. Og der vil
blive sat yderligere et op ved Café Espersen.
Jeanet spurgte til evt. at lave sondringer og sætte skilte op med handicapvenlig påstigning på
busstopsteder – eller det modsatte ved busstopsteder på linje 35, når automatiske lifte
introduceres på buslinjen ultimo 2023.

Prioriteringen af midlerne blev gentaget: 1) ombygning af signalreguleringen ved
Sydstrandvej/Krudttårnsvej. 2) Naturbænke langs gangstier. Evt. reparationer af eksisterende.
Helle Barth spurgte til, om vi husker at søge puljer til de relevante spørgsmål. Dette tages ad
notam.
4. Tilrettelæggelse af udflugt med SSAU til Handicaporganisationernes Hus i Tåstrup (Jeanet/Asger)
a. Jeanet: Vi kan komme derud, se huset via rundvisning – samt få et foredrag. Det kunne fx
være hvorledes man håndterer handicappede børn og unge i kommunerne. Der kan også
skaffes (betales for) frokost.
b. Der planlægges udflugt med SSAU til Tåstrup den 6. september om muligt.
5. Status på budgetproces ift. (Asger)
a. Det specialiserede børneområde
b. Ældreområdet
c. Andet
Asger orienterede kort suppleret af Helle og Nicolaj, at Økonomiudvalget ultimo marts havde
besluttet, at de enkelte udvalgsområder havde en forpligtigelse til at finde dækning for evt.
budgetoverskridelser inden for eget politikområde. Derfor er der lavet handleplaner til at dække de
pt forventede budgetoverskridelser inden for hhv. BFKU og SSAU. Der er endnu ikke ift. budget
2023 taget stilling til politiske prioriteringer inden for de pågældende områder, da dette først finder
sted efter sommerferien i de politiske budgetforhandlinger.
6. Ajourføring af Handicappolitikken inkl. gennemgang af forretningsorden (Asger)
Der gået et par år – og vi skal kigge på den, selvom den først udløber med udgangen af 2023.
Jeanet, Nicolaj og Asger nedsattes som arbejdsgruppe til at gennemgå handicappolitikken og
forretningsordenen mhp. at udfinde temaer, der kunne trænge til opdatering eller lignende.
7. Orientering om kursus (Jeanet/Stig)
Jeanet og stig har været på kursus for rådsmedlemmer. Der var flest politikere med – og det
skyldes, at det de fleste steder er politikere, der er formænd/næstformænd. Men det var lærerigt –
hvordan kan man som ny melde ind i et handicapråd, hvad må man ift. enkeltsager mm etc. Det var
lidt irriterende, at man 2 dage senere meldte ud, at man ikke vil holde Handicaprådenes Dag, fordi
der var så mange politikere med. Gode snakke på tværs af kommunerne.
8. Orientering om kommunens skovtur (Jeanet)
Britt, Tonny med frue samt Jeanet var med på en kommunal skovtur på Falkonergården. Man kørte
også forbi Fredensborg Slot, hvor det desværre begyndte at regne. Fra Falkonergården tog man til
Helsingør Golfklub – dejligt, men lidt uheldigt, at det var en buffet flere ikke kunne benytte  Det
kan man godt ønske sig mere af. Jeanet meddelte, at borgmesteren udtalte, at han ville arbejde for,
at der var lift på alle busser til kommunens skovture.
9. Orientering om henvendelse fra Bofællesskabet Wiedergården (Jeanet/Nicolaj)

Der er kommet en henvendelse fra en beboer på Bofællesskabet på Wiedergården om en klub.
Nicolaj synes, at vi skal invitere beboeren.
Jeanet kommenterede, at vi har DH Dragør – der kan den pågældende jo melde sig ind.
Britt uddybede lidt med beretning fra et møde på Wiedergården, og rådet anbefalede, at Nicolaj
skriver til borgeren om at kontakte DH Dragør.
Asger taler med personalet om, hvorledes vi skal tackle det.
10. Orientering om procedurer vedr. indberetning mellem plejeområdet og sygehuse/regionen ved
smitsomme sygdomme
Jeanet berettede om noget principielt overgange mellem region og (den private) hjemmepleje og
gave et eksempel vedr. en indlagt person og den manglende kommunikation mellem kommune og
regionshospital.
Asger berettede om den kommunale procedure ift. at indberette evt. smitsomme sygdomme –
både fra region til kommune og omvendt.
11. Evt.
Der havde været noget datokludder, og derfor blev de næste mødedatoer talt på plads.
-

Næste møder er 16. august, kl. 15-17 og 31. oktober, kl. 17-19.

