Referat

Handicaprådet
24. august 2021
Medlemmer: Jeanet Barth, Tonny Bengtson, Britt Helen Krogh, Stig Neuman, Nicolaj
Riber, Peter Læssøe, Henrik Aagaard og Amalie Sommer-Madsen (referent).
Afbud: Jeanet Barth og Henrik Aagaard.
Gæster: Direktør Asger Villemoes Nielsen.

0. Klokken 16:00-16:45: Rundvisning i svømmehallen, Halvejen 3.
Mødested i forhallen.
På handicaprådsmødet den 15. juni 2021 drøftede handicaprådet udfordringer med
handicapvenlig adgang til svømmehallens faciliteter. Det blev aftalt på mødet, at
handicaprådet ønskede en rundvisning i svømmehallen med dialog med direktør Asger
Villemoes Nielsen.
Referat:
Følgende er kommenteret fra Handicaprådet og noteret til videre undersøgelser af
muligheder:


Bredere bænk i omklædning.



Auto-døråbnere.



Gangbare enten i midten af varmtvandsbassinet eller hele vejen rundt om
kanten.



Alarm-muligheder i fx varmtvandsbassinet, sauna og omklædning.
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Smal dør til saunaen.



Placering af handicapomklædning tættere på varmtvandsbassinet.



Ledelinjer i svømmehalsområdet.



Markering i gulvet ved åbning af døre.

1. Godkendelse af dagsorden
Referat:
Godkendt – med seneste opdatering af punkt 5 på dagsordenen.

2. Opfølgning på drøftelse af nye fordelingsregler for idræts- og
fritidsfaciliteter
På handicaprådsmødet den 15. juni blev høringsinvitation vedrørende nye
fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter drøftes, og der blev rejst spørgsmål om
uhensigtsmæssige og muligt diskriminerende formuleringer i det oprindelig
høringsudkast.
På handicaprådsmødet den 24. august 2021 er direktør Asger Villemoes Nielsen
inviteret til en opklarende drøftelse for at undgå misforståelser, før handicaprådets
høringssvar sendes senest onsdag den 1. september 2021 kl. 12.00. Høringssvaret
skal sendes på mail til kulturogfritid@dragoer.dk
Referat:
Opfølgningen taget til efterretning.
Afsnit med diskriminerende afsnit i udkast af fordelingsregler beklages – og er slettet
således at det ikke fremgår af det aktuelle materiale. Det aftales at DH
repræsentanter drøfter og vurderer om de ønsker at formulere og i så fald indsende
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høringssvar, fx vedrørende banetid til handicap-hold i varmtvandsbassinet, som
drøftet på sidste møde.

3. Opfølgning på hjemtagelse af specialundervisning
På handicaprådsmødet den 15. juni 2021 blev hjemtagelse af specialundervisning
drøftet. For en mere detaljeret oversigt over den nye organisering af PPR-opgaverne
henvises til orienteringen til BFKU og SU: https://www.dragoer.dk/politik-ogindflydelse/dagsordner-og-referater/skoleudvalgets-moeder/2021-06-07-1700-1313/
På mødet blev vigtigheden i børnenes tarv drøftet, og handicaprådet ønskede på
næste møde besøg af Asger Villemoes Nielsen, til en generel uddybning på området
samt oplysning om økonomi på eksternt tilkøb.
Referat:
Opfølgningen taget til efterretning.
Asger præsenterer aftaler ved og intentionerne ved hjemtagelse af
specialundervisning, blandt andet ved re-visitation og fremtidig visitation til interne
løsninger med den enkelte elevs læring og trivsel i fokus. Stig spørger til organisering
af området i Dragør Kommune samt om medarbejderne er klar til hjemtagelse af
opgaverne 01. september 2021. Asger præsenterer organiseringen af Center for Børn,
Skole og Kultur, samt planer for ansættelse af medarbejdere samt kompetencer på
skolerne. Dette vil der også blive fulgt op på af Skoleudvalget.

4. Pressemeddelelse til Handicapprisen
På den internationale handicapdag, fredag den 03. december 2021, uddeles
Handicapprisen. Forud for dagen skal en pressemeddelelse udsendes.
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Referat:
Det aftales, at pressemeddelelse udsendes eventuelt á 2 omgange, således at
indstillingerne til handicapprisen kan forelægges Handicaprådet den 26. oktober 2021.
Det aftales desuden, at handicaprådet hjælper til at sprede budskabet om at indstille
kandidater til modtagelse af årets pris.
Tonny spørger til økonomi for priserne og et ønske om at få udvidet bevillingen til
Handicaprådet. Det aftales, at DH repræsentanterne vurderer om de vil indstille
forslag herom til budgetforhandlingerne. Det aftales at Amalie genbruger
pressemeddelelsen fra sidste år, og orienterer Handicaprådet forud for udsendelse til
pressen.

5. Høringssvar til SKI udbud af bleer
SKI har udsendt invitation til høring i de kommunale ældre- og handicapråd om bleer.
Vedlagt dagsordenen er høringsmateriale og –vejledning. Deadline for høringssvar er
den 11. oktober 2021.
Referat:
Det aftales at DH repræsentanter drøfter og vurderer om de ønsker at formulere og i
så fald indsende høringssvar.

6. Evt.
Nicolaj foreslår drøftelse af Handicaprådets høringssvar til budget 2022 med
høringsfrist den 27. august 2021. Nicolaj og Peter præsenterer de overordnede linjer.
Peter ønsker fremlæggelse af samlet budget og foreløbigt regnskab for alle
budgetposter vedrørende Handicaprådet, inklusive vedligeholdelseskonto.
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Det aftales at Amalie sender dokumentation for udbetaling af vederlag til hvert enkelt
af DHs repræsentanter i Handicaprådet.
Stig spørger Tonny til tolke.

Næste møde: Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 17.00 – 19.00
Foreløbige sager til mødet den 26. oktober:
Opfølgning på kommunens skovture
På handicaprådsmødet den 15. juni 2021 blev udfordringer med arrangering af
kommunens skovture drøftet. Det blev aftalt, at der blev arrangeret et møde mellem
Nicolaj, Jeanet, Amalie og Henrik (sundhedschef), hvorefter sagen skulle genoptages
på handicaprådsmødet med henblik på at udpege navne til deltagelse i
Aktivitetshusets frivillige planlægningsgruppe.
Udpegning af kandidat til modtagelse af årets handicappris
Deltagelse af Henrik Aagaard med status på anvendelse af
vedligeholdelsesmidler
Eventuelt andre sager på årets sidste møde
Status på budget/regnskab for Handicaprådet
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