Referat
Handicaprådet
30. januar 2017
St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 15.30 - 17.00

Deltagere: Palle Bjerregaard, Per Hansen, Tonny Bengtsson, Svend Mathiasen, Morten Dreyer,
Sara Claces, Henrik Aagaard, Lejla Foric
Indhold

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Status fra forrige møde:
-Handicaptoiletter på havnen og Hollænderhallen (inklusiv grøn nøgle)
Forvaltningen informerede om, at der i løbet af februar bliver monteret en ny lås på døren til
handicaptoilettet i Hollænderhallen. For at få oplyst koden til døren skal man ringe på det
telefonnummer, der er oplyst, eller ved at bruge de ophængte vægtelefoner.
Svend Mathiasen meddelte, at han stadig mangler en tilbagemelding vedr. det indsendte
høringssvar vedr. handicaptoiletter.
Palle Bjerregaard foreslår, at der fortsat arbejdes på at indføre en grøn nøgle.
-Lydavis
Forvaltningen informerede om, at biblioteket forsøger at etablere et samarbejde med
frivillige, der kan indtale lydavisen, således at lydavisen kan genoprettes.
Derudover har biblioteket udarbejdet en ny digital løsning, som blev introduceret på
bibliotekets informationsmøde.
Rådet synes ikke, den nye digitale løsning er optimal for blinde borgere, og derfor skal der
fortsat arbejdes med at genoprette lydavisen.
Handicaprådet påpeger, at de ikke er blevet hørt vedr. nedlæggelse af lydavisen.
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Forvaltningen informerede rådet om, at nedlæggelse af lydavisen fremgik af
budgetforhandlingerne 2017-2020, og i forlængelse af dette har der været en offentlig
høringsperiode.
Aftalt
Forvaltningen følger op på bibliotekets samarbejde med frivillige vedr. genoprettelse af
lydavisen.
Derudover kan Svend Mathiasen og Morten Dreyer bringe til videre drøftelse på
økonomiseminar, hvordan der fremadrettet kan tydeliggøres i budgetforhandlingerne, hvis
det har konsekvenser for Handicaprådet. Handicaprådet synes ikke, at det var tydeligt jf.
budgetforhandlingerne, at der vil ske nedlæggelse af lydavisen.
-Handicappris
Forvaltningen informerede rådet om, at der ikke kan bevilges penge til handicapprisen. Der
kan hverken bevilges penge fra driftsbudgettet eller fra anlægsbudgettet til handikapvenlige
tiltag på 100.000 kr.
Aftalt
Rådet kan ansøge Social- og Sundhedsudvalget om en bevilling af penge.
Derudover skal der udarbejdes kriterier for, hvem der kan blive indstillet til Handicapprisen.
Forvaltningen undersøger, hvilke kriterier Dragør Kommune tidligere opstillede, samt
hvilke kriterier andre kommuner retter sig efter. Forvaltningen præsenterer forslag til
kriterier ved næstkommende møde.
-Vibrationssignaler
Forvaltningen oplyste, at fejlen på vibrationstrykket ved Vestgrønningen var blevet
udbedret.
Dog er der i mellemtiden opstået fejl igen, og nu er vibrationstrykket på begge sider ude af
drift. Der er tale om den side overfor pizzeriaet. Forvaltningen undersøger nærmere.
Grøntiden på signalet ved Jægervej på tværs af Kirkevej er blevet forlænget og fungerer
rigtig godt ifølge rådet.
Forvaltningen har foretaget gennemgang af alle signaler med signalfolk i november 2016,
hvor også Handikaprådet deltog. Derfor inviteres signalfolket ikke med til møde i
Handicaprådet.
Forvaltningen informerede rådet om, at der etableres nye vibrationssignaler i lyskrydset ved
Kirkevej og Hartkornsvej. Signaldelen er formentligt færdigt, men der arbejdes på
udbedring af kantsten og belægninger forventeligt inden foråret.
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-Gennemgang af fortovsfliser (forvaltningen og Edith Salinas)
Henrik Aagaard kontakter Edith og aftaler gennemgang med henblik på at afsøge, hvad
forvaltningen kan påtage sig i forhold til forbedringer.
4. Handicap P pladser ved Møller Jensen og Vierdiget
Der er hermed etableret handicapparkering ved Møller Jensen.
Rådet kunne informere forvaltningen om, at det ene ud af tre handicapparkeringsskilte ved
Vierdiget er fjernet. Der burde i alt være tre handicapparkeringspladser ved Vierdiget, hvor
der på nuværende tidspunkt kun er to.
Der er mistanke om, at det er private personer, der fjerner skiltene. Forvaltningen vil forsøge
at aktivere politiet, selvom det kan være en udfordring, hvis problemet fortsætter.
Forvaltningen undersøger nærmere.
5. Adgang til biblioteket på Vestgrønningen
Rådet vil gerne påpege, at det er en udfordring for kørestolsbrugere at komme ind på
biblioteket, fordi der ikke er etableret nogen rampe eller lignende til kørestolsbrugere. Er der
noget i forhold til lovgivningen, der forhindrer, at der f.eks. etableres en rampe?
Derudover påpeger rådet også, at der ikke er en teleslynge på biblioteket.
Kunne man arbejde for, at der anskaffes en teleslynge til biblioteket?
På nuværende tidspunkt er der kun teleslynge på Wiedergården. En teleslynge koster
omkring 70.000 - 95.000 kr. Forvaltningen kan rejse spørgsmålet i Børne-, Fritids- og
Kulturudvalget.
6. Handicaprådets manglende høring om kvalitetsstandarder og værdighedspuljen
Rådet er ikke blevet hørt i forhold til kvalitetsstandarder og værdighedspuljen.
Forvaltningen undersøger, hvem målgruppen for denne høring har været.
Svar fra forvaltningen:
Forvaltningen kan oplyse, at ”Tilskud til en mere værdig ældrepleje” (aka
værdighedspuljen) er målrettet ældre, hvorfor det har været dem, som er blevet målrettet
hørt undervejs i processen.
Borger og Social har efterfølgende undersøgt hos Sundhed og Omsorg, at i
sagsfremstillingen vedr. ”Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering,
praktisk hjælp, personlig pleje og madservice” fra 9. januar 2017 står, at Handicaprådet er
blevet hørt, er en teknisk fejl, hvilket forvaltningen beklager.
7. Fra Edith Salinas
Se ovenstående punkt vedr. gennemgang af fliser med forvaltningen og Edith.
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8. Handicaprådets budget på 100.000 kr. årligt. Hvilke handicapvenlige tiltag skal
prioriteres?
Forvaltningen kan oplyse, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogle planer for, hvad
budgettet skal bruges til. Pengene fra 2015 er overført til 2016 og nu til 2017, hvor de nu
bruges til vibrationssignal Kirkevej/Hartkornsvej.
I anlægsbudget 2017 er der yderligere afsat 100.000 kr. Forvaltningen kan oplyse, at
pengene muligvis skal bruges til renovering af ovennævnte signal, som er blevet væsentligt
dyrere end forventet
Rådet ønsker, at pengene bruges på anskaffelse af en teleslynge til biblioteket.
Forvaltningen skal dog understreges, at budgettet kun er til anlæg, og derfor kan der ikke
anskaffes en teleslynge for beløbet.
Rådet vil i stedet gerne have en rampe til biblioteket.
Aftalt
Handicaprådet skal udarbejde et skriv med ønsker vedr. handicapvenlige tiltag, som sendes
til Henrik Aagaard.
9. Repræsentanter og stedfortrædere i Dragør handicapråd
Rådet har opdateret listen over medlemmer samt stedfortrædere og videresendt til
forvaltningen.
Svend Mathiasen og Morten Dreyer har ingen stedfortrædere.
10. Tilgængelighedsproblemer ift. at biler og andre køretøjer må parkere med to hjul på
fortove
Rådet ønsker, at forvaltningen gør Dragørborgere opmærksom på, at parkering med to hjul
på fortove er et stort problem især på Harevænget ved uklippede hække, og derfor skal der
appelleres til borgerne om at tage hensyn og undgå at parkere sådan.
Plan og Teknik plejer hvert år at gøre opmærksom på problemet med uklippede hække ved
at skrive om det på kommunens hjemmeside samt i Dragør Nyt. Plan og Teknik sender skriv
ud i foråret.
11. Eventuelt
Spørgsmål angående § 18: Kan der søges om penge med tilbagevirkende kraft?
Svar fra forvaltningen:
Forvaltningen kan oplyse rådet om, at der på møde i Social- og Sundhedsudvalget træffes
beslutning vedr. § 18 ansøgninger. Nogle af ansøgerne har ansøgt om penge, som de har
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brugt uden at vide, om de ville få tilskud via § 18. Forvaltningen vil gerne understrege, at
man ikke kan søge om midler med tilbagevirkende kraft – dvs. man kan ikke være sikker på,
at man får bevilget pengene, også selvom de er blevet brugt til et godt formål.

5

