Referat
Handicaprådet
30. oktober 2018
St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 17.00 – 19.00

Deltagere: Jeanet Barth, Palle Bjerregaard, Tonny Bengtsson, Helle Barth (stedfortræder for
Nicolaj Riber), Peter Læssøe, Henrik Aagaard, Steen Jørgensen (punkt 2) og Lejla Foric (referent)
Afbud: Flemming Andersen, Nicolaj Riber

Indhold
1. Godkendelse af dagsorden
Fremadrettet tilføjes et nyt punkt på dagsorden: ”godkendelse af referat”.
Det blev tydeliggjort i forhold til referatet fra møde den 22. august 2018, at Peter Læssøe deltog på første del af mødet, hvor punkt otte ”Økonomi” blev behandlet først.
Dagsorden blev herefter godkendt.
2. Drøftelse af løsøre i svømmehallen v./halinspektør Steen Jørgensen
Der var en drøftelse omkring projektets tilgang. Steen oplyste rådet om, at Dragør
Kommunes nye svømmehal i udgangspunktet skal kunne imødekomme alle Dragørs
borgere. Derfor er der bl.a. besluttet forskellige tiltag, der skal imødekomme handicappede borgere. Disse tiltag bygger bl.a. på erfaringer, der er indhentet fra Stevnsbadet i
Stevns Kommune, hvor forskellige interessenter var på besøgstur. Alle tiltag er jf. lovgivningen. Steen informerede om følgende tiltag:






Etablering af private familie- og handicapomklædningsrum.
Etablering af mobil lift, der kan køre ud til de forskellige vandbassiner.
Etablering af varmtvandsbassin med mulighed for afskærmning.
Indkøb af kørestole, som er egnet til svømmehaller.
Flytbare badebænke

Dragør Handicap har fortsat følgende ønsker til svømmehallen:
 Etablering af håndbruser i familie- og handicapomklædningsrum (Steen følger
op.)
 Kaldealarmer i familie- og handicapomklædningsrum, sauna og handicaptoiletter
(Steen følger op.)
 Specielle håndgreb i sauna (Steen følger op.)

 Skabe i familie- og handicapomklædningsrum fremfor skabe på gangen. (Det er
ikke ønskeligt at etablere skabe inde i omklædningsrum, fordi man vil undgå, at
borgere spærrer rum for hinanden. Der vil blive etableret skabe umiddelbart
udenfor omklædningsrum. Det er en erfaring fra Stevnsbadet, der har oplevet
skabe i rummene som en udfordring.)
 Døre med vriderlåse ift. borgere med gigt (Steen følger op.)
 Automatisk dørpumpe til de forskellige områder (Steen følger op.)
 Ledelinjer (Aktuelt er der ikke planer om at lave ledelinjer i svømmehallen, fordi
brugerne erfaringsmæssigt støder fødderne på ledelinjerne.) Tilføjelse efter mødet: den primære årsag er problematik med uhygiejniske forhold omkring ledelinjer.
Steen er åben for input og ønsker fra Handicaprådet men kan ikke love, at de kan indfries.
Handicaprådet ønsker fortsat, at man inviterer en kontaktperson, der kan fortælle om
projektet med fokus på tilgængelighed for handicappede. Et bud kunne være en repræsentant fra Stevnsbadet. Steen tager det med videre.
Busordning
Dragør Handicap efterspørger, om der etableres en busordning, der kan hente/bringe
handicappede borgere til/fra svømning. Dette er ikke muligt i forhold til løsøre.
Steen kan oplyse, at andre foreninger som f.eks. AOF selv sørger for det.
Akustikken
Lovkravet til maksimal efterklangstid er 2,0 sek. Det har været et ønske at komme ned
på 1,5/1,6 sek. Dette er ikke muligt. Der sættes lydisolerende plader op, således at efterklangstiden kommer ned på 1,8 sek.
Bookning af svømmebaner
Proceduren for tildeling af banetider er, at foreninger/klubber ansøger om tider, hvorefter der er en fordeling af tider. Når det er tid for ansøgning til tider i hallerne, annonceres det på hjemmesiden, i Dragør Nyt og interessenter får også en mail. Steen understreger, at ingen får særbehandling i forhold til fordeling af banetider.
Det er Folkeoplysningsudvalget, der godkender den fordeling, Steen laver.
For at komme i betragtning skal foreningen være godkendt i Dragør Kommune. Godkendelsen kan indhentes i Skole- og Kulturafdelingen.
Private borgere skal betale for banetider, såfremt de ønsker at booke tider.
3. Tilgængelighed i Dragør
Tilgængelighed for handicappede er et generelt problem i kommunen.
Der er mange fortove tilgroet med buske, jordhuller i fortove m.m., der forhindrer hensigtsmæssig passage for borgere, der er svagtseende, med rollator og i kørestol.
Der henvises især til udkørsler fra ”vængerne” (Skippervænget, Mågevænget og Duevænget, som er med trappe) ud til Hartkornsvej. Dragør Handicap foreslår, at der etableres fliser henholdsvis en sliske, der muliggør, at barnevogne og el-scootere kan køre
der.

Administrationen følger op. Administrationen understreger, at det ikke er hensigtsmæssigt for fodgængere eller borgere med elektrisk kørestol eller el-scooter at bruge Hartkornsvej på strækningerne uden fortov. Der henvises i stedet til stisystemerne for fodgængere og handicappede borgere.
Derudover er der også opsat bomme i udkørslerne, som muligvis forhindrer, at man
kan komme igennem med nogle typer af el-scooter og elektriske kørestole.
Brosten ved Støbervænget
Brostensbelægningen i overkørsel på Dragør Stationsplads ved Støbervænget er et problem for handicappede borgere, fordi brolægningen er bulet.
Administrationen understreger, at der ikke kan gøres noget ved problemet, også selvom der er tale om et offentligt vejareal. Kommunen har for år tilbage givet tilladelse til,
at der kan laves brolagt overkørsel til ejendommen henover vejareal ved Støbervænget. Administrationen kan ikke pålægge den nuværende private ejer at omlægge brostenene. Overkørslen fremstår ikke med snublekanter eller andre ansvarspådragende
forhold, der berettiger Kommunen til at forlange overkørslen ændret/omlagt.
Rådet kan eventuelt overveje om anlægsbudgettet i 2019 kan finansiere omlægning af
overkørslen med henblik på at imødekomme problemet om tilgængelighed for handicappede borgere.
Det foreslås, at Dragør Handicap benytter ”nudging”-metoden med henblik på at synliggøre, hvad det f.eks. betyder for handicappede borgere, hvis hække ikke klippes, eller udkørslen er dårlig.
Dragør Handicap arbejder på en film om tilgængelighed for handicappede.
På Engvej forventer administrationen, at fortovet mellem Enggården og dagplejen bliver
renoveret i vinteren 2018/2019, hvis vinteren ikke er for slem.
Administrationen opfordres til om muligt at markere med farveskift eller andet ved Dragørhjørnet samt ved ”Sekskanten”/”pølsekarrusellen”, så overgangen bedre kan erkendes af svagtseende. Eventuelt med gul markering for også at forhindre, at trafikanter
parkerer i overgangen. Administrationen ser på løsninger i forhold til gældende lovgivning om vejafmærkning.
4. Ledelinjer
De erhvervsdrivende har forstået budskabet og imødekommet ønske om at flytte deres
vareudstillinger, således at de kommer væk fra ledelinjerne.
Såfremt der etableres faste cykelstativer på Kongevejen, så kan det forhindre, at varevogne holder på fortovet.
5. Toiletter
- Opfølgning på Hollænderhallen
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om administrationens indstilling på torsdag

den 1. november 2018.
Såfremt Kommunalbestyrelsen frigiver pengene, kan arbejdet med etablering af dørpumpe og markering ved handicaptoilettet sættes i gang.
Derudover informerer administrationen, at rampen ved biblioteket er banket ned.
6. Elevator
- Opfølgning på elevator på Wiedergården
Administrationen informerede om, at Strandparken d.d. har givet besked om, at de følbare afmærkninger er etableret.
Dette er ikke korrekt ifølge formanden, som undersøger og giver en tilbagemelding til
administrationen. Efter mødet har formanden oplyst, at afmærkning i elevatoren er
etableret.
7. Parkering
- Netto (Maglebytorv 4)
- Netto (Møllegade 14)
Der er fortsat problemer ved begge butikker.
Formanden har været i dialog med lederen af Føtex, som ønsker at få de to breve, der
er sendt til Netto. Hun går herefter videre med det.
Administrationen følger op.
8. Budget 2018
- Anlæg - de afsatte 104.000,- kr.
Administrationen har indstillet til, at der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. til
handicapvenlige tiltag i 2018, og at rådighedsbeløbet frigives. Som tidligere oplyst,
træffer kommunalbestyrelsen beslutning på torsdag den 1. november 2018.
Såfremt Kommunalbestyrelsen frigiver pengene, bliver de brugt svarende til handicaprådets ønsker i form af følgende:




Dørpumpe og markering i Hollænderhallen til handicaptoilet
Etablering af faste cykelstativer på Kongevejen
Restbeløbet (50.000 kr.) fra handicappuljen i 2018 overføres til handicappuljen for 2019 med henblik på etablering af ledelinje i belægningen på fortovet
Kirkevej mellem Bellano og Wiedergården.

- Økonomi vedr. Handicaprådets drift
Handicaprådet blev på møde den 22. august 2018 informeret om, at der ikke er flere
penge til driften af Handicaprådet i 2018. Der er tale om en budgetoverskridelse på nuværende tidspunkt i forbindelse med afholdelse af møder. Wiedergården har tilbudt, at
Handicaprådet kan låne deres mobile teleslynge. Formanden har besluttet, at vi på dagens møde afprøver den mobile teleslynge fremfor bestilling af skrivetolke. På mødet i
dag skal Handicaprådet beslutte, om det er den model, der kan bruges på møde i november, eller om der skal bestilles skrivetolke. Den politiske udmelding er, at der er
mulighed for en mindre budgetoverskridelse, hvis Handicaprådet ønsker skrivetolke.

Pr. 1. januar 2019 vil der være penge til skrivetolke, hvis det er den model, Rådet ønsker.
Det blev besluttet, at der bruges teleslynge på møde i november. Pr. 1. januar er der
ønske om skrivetolke.
9. Budget 2019 – 2022
I budgetaftalen 2019 – 2022 er der afsat 38.000 kr. pr. år fra 2019 og efterfølgende år
til Handicaprådet, herunder tildeling af årlig handicappris.
Administrationen skal undersøge, om pengene er prisindekseret; hvad hvis prisen på
skrivetolke stiger i 2019?
10. Borgerrådgiver

Dragør Handicap ønsker fortsat en borgerrådgiver i Dragør Kommune.
Tårnby Kommune har ansat en borgerrådgiver, men da det ikke er en del af det forpligtende samarbejde, kan tilbuddet ikke benyttes af Dragørs borgere. Jf. referat fra udvalgsmøde i Tårnby koster en borgerrådgiver 1 mio. kr. årligt.
Dragør Handicap opfordres til at udarbejde et oplæg over borgerrådgiverens funktion
samt udgift, som kan præsenteres for politikerne. Eventuel skal der rettes henvendelse
til andre kommuner med henblik på erfaringsopsamling.
Aktuelt er der ikke indstillet til driftsudvidelse med en borgerrådgiver i budgetaftalen
2019 – 2022.
11. Psykologhjælp

Dragør Handicap ønsker fortsat etablering af psykologhjælp for handicappede borgere.
Palle Bjerregaard har undersøgt, om der er mulighed for at få psykologhjælp i handicaporganisationerne. Dette er ikke en mulighed.
Formanden inviterer ressourceperson fra Dansk Handicap Forening til møde engang i
2019.
12. Handicappris

Palle Bjerregaard informerede om, at Handicapprisen skal annonceres hvert år. Den
skal uddeles 3. december, som er FN’s officielle handicapdag.
Der er ikke afsat penge til en pris i 2018. I budgetaftalen 2019-2022 er der afsat penge
til handicapprisen fra 2019 og de efterfølgende år.
Såfremt der er vedtægter omkring handicapprisen, sendes de ud med referatet.
13. Handicap Topmøde

Dragør Handicap ønsker fortsat at afholde Handicap topmøde.
Palle Bjerregaard oplyser, at han har læst i tidligere indstilling til Kommunalbestyrelsen,

at det er politisk besluttet at afholde et Handicap Topmøde.
Administrationen oplyser, at det ikke er vedtaget at holde et topmøde for handicappede
borgere, men administrationen følger op.
Ældretopmøde afholdes den 28. november, og Dragør Handicap er inviteret til at stille
op med en stand. Dragør Handicap har takket ja til tilbuddet.
14. Diæter

Handicaprådet er på tidligere møde blevet informeret om, at det var en pligt at få udbetalt diæter som medlem i Handicaprådet.
Jf. ”Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det
sociale område (Mulighed for medlemmer af handicapråd for at fraskrive sig diæter” fra
8. juni 2009 er det ikke en pligt, men blot en ret at modtage diæter). Som medlem kan
man vælge at fraskrive sig diæter, hvis modtagelse af diæter har betydning for størrelsen af sociale ydelser som f.eks. pension o.lign. Medlemmer må gerne give besked til
administrationen, såfremt de ønsker at fraskrive sig diæter.
15.

-

Forslag til mødedatoer i 2019
Tirsdag den 29. januar 2019
- Tirsdag den 28. maj 2019
- Tirsdag den 18. juni 2019
- Onsdag 21. august 2019
- Tirsdag 29. oktober 2019
Ovenstående datoer blev godkendt.
16. Evt.

- Erfaringsopsamling fra Frivillig Fredag
Dragør Handicap havde en stand til Frivillig Fredag i Dragør, hvor der var omkring 50
besøgende ved DH’s stand.
Det var en positiv oplevelse. De melder dog tilbage, at der ikke helt var styr på praktisk
organisering og tildeling af stande. Dette må godt forberedes til næste år også mhp. at
undgå hektisk stemning. Dragør Handicap har orienteret arrangørerne om problematikken.

Næste møde i Handicaprådet er 27. november 2018

