
 

 

  

 

 

Handicaprådet 

Dagsorden 

 

 

 

Møde 22. juni 2016 kl. 16:00 – 18.00 i Mødelokale 4 
Tilstede: 

Afbud: 

 

Pkt 23. Birgitte Borg fra Myndighed kl. 16.05 

Pkt 24. Gitte Lykke Clausen, VIA NOVA kl.16.25 

 

 

Pkt. Tekst Side 

23 Status på hjælpemiddelområdet 16.05 – 16.25 1 

24 Virksomheden VIA NOVA 16.25 – 16.45 1 

25 Oprettelse af et tilgængelighedsudvalg  1 

26 Handicaprådets årsberetning 2015.  2 

27 Borgerrådgiver, hvor er vi i processen  3 

28 Handicappolitik, udpegning af repr.  3 

29 Fremrykkelse af næste møde  3 

30 Orientering fra Rådets medlemmer  3 

31 Evt.  4 
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23.        Status på hjælpemiddelområdet 

Administrationen indstiller, 

til orientering om status på hjælpemiddelområdet i henhold til Handicaprådets årshjul. 

Birgitte Borg fra Myndighed på området deltager. 

  

27.00.00-G01-76-15 

24.        Virksomheden VIA NOVA 

Administrationen indstiller, 

til orientering omkring virksomheden VIA NOVA ved centerleder Gitte Clausen 

  

27.00.00-G01-76-15 

25.        Oprettelse af et tilgængelighedsudvalg 

Administrationen indstiller, 

til drøftelse af i hvilket omfang, der ønskes et tilgængelighedsudvalg (udsat fra sidste 

ordinære møde april 2016) 

  

Sagsfremstilling 

DH efterspurgte på sidste møde en tættere og hurtigere dialog omkring nybyg-

ning/ombygning og hermed tilgængeligheden omkring kommunale bygninger o.lign. Det 

blev derfor besluttet, at der skulle oprettes et tilgængelighedsudvalg, som kan forestå 

kontakten til planafdelingen i forbindelse med byggerier i kommunen. 

Lene Hornstrup, Palle Lykke Ravn og Susanne Strunk skulle udarbejde et oplæg her om-

kring til dette møde. Det har desværre ikke været muligt at afholde møde. 

Sekretariatet har derfor indhentet oplysninger fra Holstebro Kommunes tilgængeligheds-

udvalg. På baggrund af vedhæftede materiale lægges der op til en drøftelse af hvorvidt 

Struer Kommune er stor nok til en lignende konstellation med et decideret udvalg eller 

om der skal etableres en løsning med 1 el. 2 "tilgængelighedskonsulenter", som har en 

særlig interesse i tilgængelighed og som kunne varetage kontaken med planafdelingen. 

Som det kan ses i det vedlagte materiale er udvalget i Holstebro ansvarlig for en lang 

række andre områder inden for tilgængelighed. 

Udvalget skal således være opmærksom på hvilke områder der ønskes omfattet og hvil-

ken kompentece (eks ved høringssvar) og hvordan den/de personer der evt udpeges 

skal tilbagemelde til handicaprådet. 

  

Bilag: 

Beskrivelse af Holstebro Kommunes tilgængelighedsudvalg 1s. 

Referat fra opstartsmøde i Tilgængelighedsudvalget, 2s. 
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Administrationen indstiller, 20. april 2016, pkt. 14: 

til drøftelse af i hvilket omfang der ønskes et tilgængelighedsudvalg 

 

 

Handicaprådet, 20. april 2016, pkt. 14: 

Punktet udsat til drøftelse på et opsamlingsmøde (ekstra møde før næste ordinære 

rådsmøde). 

Bilag 

 Tilgængeligsudv. Holstebro komm. 
 Ref. fra opstartsmøde i Holstebro Kommune 

  

27.00.00-G01-76-15 

26.        Handicaprådets årsberetning 2015. 

Administrationen indstiller, 

udkast til årsberetning til godkendelse og videresendelse til Byrådet til orientering (udsat 

fra sidste ordinære møde i april 2016) 

  

Sagsfremstilling 

På sidste møde blev det besluttet at sekretariatet udarbejder beretning til godkendelse i 

rådet og efterfølgende til orientering i byrådet. 

 

 

Administrationen indstiller, 20. april 2016, pkt. 15: 

udkast til årsberetning til godkendelse og videresendelse til Byrådet til orientering 

 

 

Handicaprådet, 20. april 2016, pkt. 15: 

Punktet udsat til drøftelse på et opsamlingsmøde (ekstra møde før næste ordinære 

rådsmøde). 

  

Bilag 

 Udkast årsberetning 2015 (april 2016) kaol.docx 

  

27.00.00-G01-76-15 

file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_25_Bilag_1_Tilgaengeligsudv_Holstebro_komm.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_25_Bilag_2_Ref_fra_opstartsmoede_i_Holstebro_Kommune.pdf
file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_26_Bilag_1_Udkast_aarsberetning_2015_april_2016_kaoldocx.pdf
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27.        Borgerrådgiver, hvor er vi i processen 

Sekretariatet indstiller, 

processen omkring borgerrådgiver til orientering. 

Sagsfremstilling 

Orientering v/Lene Houe  

27.00.00-G01-76-15 

28.        Handicappolitik, udpegning af repr. 

Administrationen indstiller, 

til udpegning af 2 repr. til deltagelse i arbejdet omkring Struer kommunes handicappoli-

tik 

Sagsfremstilling 

Lene Hornstrup introducerer til arbejdet. Der udpeges repræsentanter  fra handicaprådet 

eller DH. 

  

27.00.00-G01-76-15 

29.        Fremrykkelse af næste møde 

Sekretariatet indstiller  

at næste ordinære møde om muligt fremrykkes til evt. den 10. august. Dette af hensyn 

til et høringssvar vedrørende kommende budgetter. 

  

27.00.00-G01-76-15 

30.        Orientering fra Rådets medlemmer 

Administrationen indstiller, 

til orientering fra Rådets medlemmer 

Sagsfremstilling 

Følgende til orientering fra Lene Hornstrup: 

1. Byggeprocessen, nyt dagcenter, Fønixgården 

2. Regeringens 10 mål for social mobilitet (se vedhæftede bilag) 

Bilag 
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 10 mål for social mobilitet - regeringen.pdf 

  

27.00.00-G01-76-15 

31.        Evt. 

  

 

 

file://///671file02/brugere$/susannest/SBSYS/Drift/Temp/susannest/Dagsorden/Bilag/Punkt_30_Bilag_1_10_maal_for_social_mobilitet__regeringenpdf.pdf
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